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Съдържание

За да станете член на БДЗП, е достатъчно:
• да обичате природата
• да искате лично да допринесете за нейното опазване
• да искате да се научите да разпознавате обикновените 
   необикновени птици

Повече информация и талон за членство потърсете в офисите  
на БДЗП и в интернет на адрес www.bspb.org.

Хранилки, къщички, определители, тениски и значки можете да закупите от 
офисите на БДЗП в София, Варна, Пловдив, Свищов и Хасково и от природоза-
щитните центрове на БДЗП „Източни Родопи“ – Маджарово и „Пода“ – Бургас. 
С покупката на сувенирите и изданията на БДЗП подкрепяте нашата дейност и 
допринасяте за опазването на българската природа!

В новата колекция значки ще откриете 94 вида птици,  
12 вида бозайници, 15 вида насекоми и други изненади.

Цена за 1 бр. – 3.00 лева

Списанието е отпечатано на 100% рециклирана 
хартия.
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На среща с  
ПТИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
автор Светослав Спасов
Това е първият български определител за птици с цветни 
снимки! Представя 180 вида, гнездящи у нас, с авторска фо-
тография, кратко описание и карта на разпространението в 
страната.

СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА БДЗП ИЛИ ПОДНОВЕТЕ ЧЛЕНСТВОТО СИ И 
ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КНИЖКАТА КАТО ПОДАРЪК!

Природозащитен център източни Родопи
Маджарово 6480
Тел. 0878 599 353, 0888 420 159
vulturecenter@bspb.org
www.vulturecenter.org

Природозащитен център Пода
Бургас 8000 п.к. 189
Тел. 056/500 560
poda@bspb.org
www.bspb.org/poda

Посетете природозащитните центрове на БДЗП
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БДЗП е партньор на BirdLife International  
в България.

към чИтАтелИте

Скъпи приятели,

За мен е удоволствие да ви поздравя за Новата 2013  
година и да ви пожелая много усмивки и сбъднати мечти!

И аз също като вас обичам птиците и природата и затова 
подкрепям БДЗП. Смятам, че правите много смислени 
неща за опазването на българската природа.

Участвам във вашите инициативи и имам желание  
да опозная още повече хубавите кътчета в България  
и дивата природа, доколкото времето и  
ангажиментите ми го позволяват.

И накрая искам да ви кажа: „Не забравяйте  
мечтите си и бъдете себе си!“

Орлин Павлов 

Познавам приятелите на бургаските езера. Те ме на-
мериха, заведоха ме там – те са хората, които се гри-
жат за дома на прелетните птици. Чувала бях много 
за Via Pontica, но никога не се бях замисляла колко ва-
жна роля имат езерата край родния ми град за птици-
те и нас, хората... Не бях срещала и толкова чисти 
хора, надраснали злободневните теми и проблеми и 
посветили живота си на благородната кауза да защи-
тават птиците и техните убежища, да се грижат за 
най-ефирните същества, символ на свободата и ве-

чния човешки стремеж към полет... 

Вие сте по-мъдри от останалите хора, за-
щото сте проумели прастарата истина, че 
не е нужно да изгубиш нещо, за да разбереш 
колко е важно то за теб! Благодарна съм, 
че ви има и че ви срещнах! Бъдете здрави 
и продължавайте да раздавате на света 
доброта!

Честит празник на БДЗП и поздрави от 
Мери Бойс Бенд!

Годишнините 
През 2012 г. Програма LIFE – финасовият катализатор на природозащитни инициативи 
в страните от Европейския съюз – отпразнува своя 20-годишен юбилей. За своето крат-
ко съществуване програма LIFE е съфинансирала 3685 проекта с 2,8 милиарда евро от 
бюджета на ЕС за подобряване състоянието на околната среда и за споделяне на тези 
постижения с широката общественост. Първият проект, финансиран по програма LIFE +  
в България, е проектът на БДЗП за опазване на царския орел и ловния сокол. В навече-
рието на юбилея компонентът „Природа и Биологично разнообразие“ на програма LIFE+ 
съфинансира общо 12 проекта в България, 4 от които изпълнявани от БДЗП.  

Пак през 2012 година най-голямата мрежа от природозащитни организации в 116 страни 
по света – BirdLife International – навърши 90 години. Над 12 500 000 последователи на 
BirdLife партньорите по света отбелязаха юбилея. БДЗП е партньорът на BirdLife в Бъл-
гария от 1992 г. и отбеляза годишнината с най-новото издание „На среща с птиците“ – 
първият български определител за птици с цветни снимки. И за да направим мост и към 
поколението от 21 век, направихме SmartBirds – първото в България и едно от малкото 
в света приложение за смартфони и други мобилни устройства за определяне на пти-
ците. За приятелите на птиците то представя всички 269 птици, гнездящи в България. 

Малко преди Нюзуик да навърши 80 години, издателите спряха печатната му версия. 
Причина за смъртта: ходът на времето. Ако някога читателите се задоволяваха да стоят 
и да чакат за информация, сега те могат да открият много от онова, което им трябва, 
почти мигновено на своите смартфони и таблети. 

И сигурно се питате защо смесвам някак си несъвместими годишнини и събития? За-
щото в навечерието на 25-ата годишнина на БДЗП – 3 юни 2013 г. – ми се иска да се 
замислим. Защото една година повече живеем в 21 век и трябва да решим дали ще 
сме носталгични с поглед, вперен в миналото, или смело ще влезем в бъдещето, ще 
се изправяме пред нови предизвикателства, ще учим, ще вземаме трудни решения…

Дали пък това не е последното печатно издание на списанието „За птиците“? Готови ли 
сме да жертваме печатния комфорт и да инвестираме цената на един брой списание в 
1 кв.м дива природа? 

Нада тошева, Изпълнителен директор на БДЗП
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АкЦеНтИ

BirdLife ангажира децата в кампанията Пролет на живо 
Снимка OTOP

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) заедно с повече от сто други парт
ньори празнува специална годишнина: 90 години от създаването на BirdLife international 
и 20 години уникално партньорство BirdLife. Ние сме част от най-старата международна 
природозащитна организация и най-голямото партньорство в света на природозащитните 
организации с реално членство.

BirdLife има дълга история, но в същото време е 
млада партньорска организация – основана е преди 90 
години, а през 2013 г. партньорската мрежа навърши 
своята 20-годишнина.

Най-старата природозащитна организация в света 
BirdLife e създадена на 20 юни 1922 г. като Междуна-
роден съвет за защита на птиците (International Council 
for Bird Preservation – ICBP). Учредителната среща, про-
ведена в дома на британския министър на финансите 
в Лондон, е свикана от Томас Джилбърт Пиърсън, пре-
зидент на Audubon (сега партньор на BirdLife в САЩ) 
и на нея присъстват делегати от Франция, Холандия, 
Великобритания и САЩ. Т.Дж.Пиърсън става и първият 
председател на организацията.

Така се създават рамките на първата в света ис-
тинска международна природозащитна организация. 
За три години към ICBP се присъединяват организации 
от пет континента.

BirdLife – дълГата 
история на едно младо 
партньорство

Първите членове на ICBP
Първите, които се присъеди-

няват към ICBP и които по-късно 
ще станат BirdLife партньори, са 
големи организации като Audubon 
(САЩ), RSPB (Великобритания), 
NABU (Германия), VBN (Холандия) 
и SVS (Швейцария).

Силният ангажимент на меж-
дународното сътрудничество меж-
ду страни и култури по света се 
превръща в основен двигател и 
в един от основните фактори за 
успеха на ICBP, който остава и до 
днес основополагащ принцип на 
модела на BirdLife. Днес мнозин-
ството от BirdLife партньорите (60 

Томас Джилбърт Пиърсън, 
основател и президент  

на ICBP от 1922 до 1938 г.
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Тънкоклюна кайра, 
изцапана с нефт, 1963 
Снимка Ken Young

от 117) са сред най-слабо раз-
витите и развиващите се страни 
и системата „Партньори в под-
крепа на партньори“ насърча-
ва двустранните отношения на 
различни континенти. 

Първите кампании 
Една от първите кампании на ICBP призовава да се 

сложи край на търговията с пера на диви птици. По това 
време дамите от висшите слоеве на обществото носели 
шапки, украсени с птичи пера - мода, заради която били 
убивани стотици хиляди чап ли. 

През май 1928 г. ICBP провежда първата си офи-
циална конференция в Женева, Швейцария. Тогава са 
приети резолюции за създаването на резервати за пти-
ци, срещу ограбването на гнезда на редки видове и за 
определянето на „ловен сезон“, извън който е забране-
но стрелянето и хващането на птици по време на про-
летната миграция и размножителния период. В онези 
далечни дни проблемът с нефтените разливи вече е 
сред основните грижи и конференцията призовава пра-
вителствата за международна конвенция, „която трябва 
да вземе под внимание голямата загуба на птици заради 
този проблем“. През 1954 г., благодарение на работата 
на ICBP, тази конвенция се превръща в реал ност.

Първият Червен списък 
на застрашените видове птици
С много сътрудници от цял свят през 1952 г. ICBP 

започва да съставя данни за застрашените птици в све-
та и през 1966 г. в сътрудничество с IUCN (Междуна-
родния съюз за опазване на природата) съставят пър-
вия Червен списък на застрашените птици.Червените 
списъци сериозно повлияват за опазването на приро-
дата в целия свят чрез определяне на природозащитни 
приоритети за опазване, повишаване на осведоменост-
та, както и за поставяне на фокуса на правителствена, 
институционална и донорска подкрепа за опазването.

Началото на BirdLife
Въпреки че природозащитните успехи на ICBP са 

впечатляващи, става ясно, че организацията се бори с 
хетерогенната си структура като федерация на много 
групи с различни философии: ICBP има много по-раз-
лична структура за партньорство от BirdLife днес. 

Под ръководството на Матс Сегнестам (Швеция) и 
Доналд О`Брайън (САЩ) през 1992 г. за BirdLife парт-
ньори са поканени първите 15 водещи организации. 
Те подписват Споразумение за партньорство с ICBP да 
заменят националните отдели в очакване на старта на 
новата федерация, която да има само по една избрана 
представителна организация от всяка страна. Но преди 
официалния старт на 3 март 1993 г. има още много да 
се направи, включително намирането на име и лого за 
новата организация.

Особени заслуги за изграждането на BirdLife в Ев-
ропа имат Алистър Гамел (RSPB), Йохана Винкелман 
(VBN), Фриц Хирт (SVS/BirdLife Швейцария) и Джо Сул-
тана (BirdLife Малта), а член на Управителния съвет на 
BirdLife от 1992 до 2000 г. е и Петър Янков от БДЗП.

Избраното име е BirdLife, а стилизираната поляр-
на рибарка, известна като една от птиците, прелитащи 
на най-дълги разстояния, символизира необходимостта 

от трансконтинентално сътрудничество. Така се ражда 
партньорството BirdLife. Това е революционна структу-
ра по много причини, но най-вече поради акцента вър-
ху овластяване на най-авторитетните национални ор-
ганизации и пълната им ангажираност да развият своя 
местен капацитет за опазване на природата във всички 
страни и територии по света като единствения ефекти-
вен и дългосрочен отговор на продължаващата загуба 
на биоразнообразие.

BirdLife днес
Днес БДЗП заедно със 116 други партньори по це-

лия свят е ефективна сила на световната сцена. Парт-
ньорство BirdLife е представено на всички континенти 
и обединява над 7500 служители, работещи за опаз-
ване за природата. Членовете на БДЗП също са част 
от най-голямото световно движение за природата – с 
над 2,7 милиона членове и 10 милиона поддръжници. 
Заедно ние работим по координиран начин, водени от 
една обща стратегия за опазване на видовете, места, 
местообитания, за екологична устойчивост и за хората.

Общите ни постижения
Всички партньори на BirdLife изпълняват стотици 

проекти за опазване на застрашени видове и ценни 
природни територии. Както и при ICBP преди 90 годи-
ни, опазването на мигриращите птици е основна грижа 
на цялото партньорство BirdLife: в много страни прав-
ната защита може да бъде засилена, но основно трябва 
да се подобри нейното прилагане. 

В България БДЗП идентифицира и работи за опаз-
ването на 114 Орнитологично важни места (ОВМ). В све-
товен мащаб BirdLife е определила 12 000 ОВМ! Те са 
признати от международната общност като най-обшир-
ната мрежа за опазване на биологичното разнообразие, 
в която птиците са използвани като индикатори. Много 
партньори на BirdLife притежават или управляват при-
родни резервати, общо над 1 милион хектара природни 
местообитания, и успешно лобират за създаването на 
защитени територии, които обхващат милиони хектари 
в световен мащаб – ключови области за биологичното 
разнообразие с територии във всички местообитания, 
включително планини, влажни зони, брегове, степи, 
гори и морски зони. Работата с хора също е от същест-
вено значение за опазването на птиците и на приро-
дата. Ежегодно над един милион деца са въвлечени в 
програми на BirdLife партньори. 

Това са само част от дейностите на BirdLife парт-
ньорите. Заедно можем наистина да направим нещата 
различно. 90 години история ни дават едно невероятно 
преживяване, а 20 години младо и бързо развиващо се 
партньорство ни правят готови за бъдещето с неговите 
нови и нарастващи предизвикателства за опазването на 
птиците и природата.                               

Нада тошева

1993 г. Унгария – Среща на координаторите  
за орнитологично важните места
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кОе ОЦеНяВАш кАтО НАЙ-гОлям  
уСПеХ В СВОятА РАБОтА ПО ПРОектА?

мАРИя кИРякОВА, администратор на проекта
Това, че все още успявам да задържа броя на пап-

ките с документи по-малък от броя на дейностите по 
проекта Но ако трябва да сме по-сериозни, за най-
голямо постижение смятам това, че успях да убедя хо-
рата от екипа да се отнасят с необходимото внимание 
и акуратност към административната част от проекта. 
Защото това е обратната страна на медала - няма до-
бре свършена работа на терен без съответно добре 
оформена документация и отчетност. Документацията 
дава обобщения поглед върху всички извършени дей-
ности по проекта, както учихме навремето - „тетрад-
ката е огледалото на ученика“ За добро или за лошо, 
двете вървят заедно и от двете зависят в еднаква сте-
пен успехите на проекта.

ДИМИТъР ДЕМЕРДЖИЕВ,
отговорник по опазването на царския орел
Стабилизирането и увеличаването на популация-

та на царския орел в България. Появяването на нови 
двойки, заемащи нови територии, ми доставя истинска 
наслада! 

Представяме ви проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в клю-
човите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ по един нетрадиционен 
начин - чрез професионални портрети на хората от екипа. Всеки от тях отгово-
ри на четири еднакви въпроса от своята гледна точка. 

Първият български LIFE+ проект 

За Живота и вдъХновението 
от раБотата

ДИМИТъР ГРАДИНАРОВ,
отговорник по опазването на ловния сокол
Успяхме да развием и поставим работата по опаз-

ването на ловния сокол на едно ново наистина високо 
и комплексно ниво, благодарение на екипната рабо-
та и много доброто сътрудничество с водещи специа-
листи от партньорски организации като ММЕ (BirdLife 
Унгария) и Кралското дружество за защита на птиците 
(BirdLife Великобритания). Беше свършена сериозна 
теренна работа. Изяснихме много неизвестни факти за 
заплахите и проблемите на вида и успяхме да завър-
шим доста амбициозната ни програма по поставяне на 
изкуствени гнездили и картиране на основните терито-
рии. За целта изградихме много добро сътрудничест-
во с подразделението на НЕК - ЕСО (Електроенергиен 
системен оператор). 

За особено важен елемент от успешната рабо-
та смятам работата по направлението „Престъпления 
срещу дивата природа“, в което благодарение на до-
брата ни съвместна работа с главен експерт Гай Шорок 
от Кралското дружество за защита на птиците успяхме 
да поставим началото на много сериозно подпомага-
не на българските институции, които работят по тези 
престъпления - МВР, Агенция Митници, Министерство-
то на правосъдието, както и Министерството на окол-
ната среда и водите. Благодарение на това има реални 
резултати при разкриването на много сериозни и труд-
ни случаи. Разбира се, предстои много работа в тази 
посока, но смятам, че отношенията се развиват бър-
зо и качествено и има много добра воля за следващи 
съвместни проекти и общи идеи. Например в момента 
работим активно за създаването на ДНК-паспортизация 
на редки видове и подобряването на законодателство-
то в тази област. 

Мария обича екс-
тремните прежи-
вявания. Можете 
да я видите също 
да се катери, да 
скача с парапла-
нер, да пътува в 
екзотични страни 
и какво ли още не

Митко Д. на тази снимка 
се намира в планината 
Хасан Даг на иран-
ско-турската граница. 
Малко след заснемането 
на този кадър е имал 
близка среща с кюрдски 
бунтовник, която е при-
ключила с предложение 
Митко да се ожени за 
дъщеря му

Митко Г. в типична за него 
„нирвана“. Освен добър ор-
нитолог, той е и много добър 
китарист, фотограф и философ
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НИКОЛАЙ ТЕРЗИЕВ,
отговорник образователни дейности
Ох, много ми се иска да посоча три неща. Може 

ли? Опитът, който придобиваме след приключването 
на всяка нова задача. Това не е точно успех, но е от 
огромно значение за постигането му. Затова го слагам 
най-отпред. Добрата работа с институциите. Регио-
налните инспекторати по образование, отговорни и за 
десетте проектни зони, ни подкрепят всеотдайно в ре-
ализирането на идеите ни. С някои от експертите дори 
станахме приятели и всичко стана от само себе си. Ха-
ресахме се Едно постижение на всички работещи в 
проекта - добрата работа с хората (и в екипа). Без 
феновете, доброволците, съмишлениците и доброже-
лателите щяхме да сме до никъде. Все повтаряме, че 
хората са най-важни, и това е точно така, но управле-
нието и комуникацията не винаги са лесна работа. В 
крайна сметка те градят системите и задвижват коле-
лата, дърпат лостовете и механизмите на организаци-
ите и институциите, а техните усилия се превръщат в 
резултатите, които искаме да постигнем. Затова, хора, 
благодарим ви! Вие сте острието на меча!

ТЕОДОРА ПЕТРОВА,
отговорник комуникации
Благодарение на дългогодишната 
работа на целия екип на БДЗП през 
годините е направено изключително 
много за защитата на двата вида - 
царския орел и ловния сокол. Мно-
зина от хората, които се вълнуват от 
опазването на природата и птиците, 
бяха чували за БДЗП и за тези птици. 
Огромната част от българите обаче 
нямаха представа, че това са видове, 

които са застрашени от изчезване в световен мащаб и 
че ние имаме отговорност не само към нашите деца и 
внуци, но и към жителите на цялата планета.

В последните години успяхме да създадем изклю-
чително успешни и ползотворни контакти с медиите 
и с тяхна помощ популяризираме усилията на БДЗП 
за опазването на природата и на птиците. Работим 
изключително успешно с всички големи телевизии, 
печатни издания, радиостанции, онлайн медии. Сре-
щаме подкрепа и интерес от тяхна страна, както и от 
регионалните медии, при отразяването на различни 
наши дейности и събития. По този начин хиляди, дори 
милиони българи стават съпричастни към темата за 
опазването на природата. И това е успех на цялата 
организация - на всички колеги, които дават своя при-
нос за популяризирането на каузата.

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ,
ръководител на проекта
Фактът, че въпреки усилията си не успях да по-

преча (много) на колегите ми да си вършат работата
Сега сериозно - макар на пръв поглед да изглеж-

да другояче, в един по-общ контекст на целите и дей-
ностите на БДЗП моята роля е поддържаща, в услуга на 
професионалистите, работещи по опазването на двата 
световно застрашени вида птици. Ако съм допринесъл 
за създаването на оптимални работни условия на Ми-
мето, Тео, Митковците и Ники, мога да кажа, че това е 
най-големият ми успех в работата. До края на проекта 
остава повече от година и все още има много неща да 
се случат. В края на 2013 г. ще може да се направи по-
точна преценка за успехите и неуспехите.

кОе Беше НАЙ-гОлямОтО  
ПРеДИЗВИкАтелСтВО?
мАРИя кИРякОВА: Лично за мен най-голямото 

предизвикателство беше да убедя самата себе си, че 
административната работа - макар и не най-благодар-
ната част от работата на екипа, защото често остава 
незабелязана, а в същото време изисква много усилия 
и постоянство, може да носи удоволствие и удовлет-
ворение, когато се подчинява на ясни правила и има 
изградена действаща и ефективна система. В крайна 
сметка всичко се свежда до осъзнаването, че успехът 
на един такъв мащабен, дългосрочен и сериозен про-
ект зависи в еднаква степен както от добре свършената 
работа на терен, така и от изрядната и точна докумен-
тация и отчет на дейностите.

ДИмИтъР ДемеРДЖИеВ: Многото и разнообраз-
ни дейности, които трябваше да извърша. Излязох от 
рамките, в които съм бил досега. Трябваше да се науча 
да купувам земя, да обучавам хора, да работя с инсти-
туции…

ДИмИтъР гРАДИНАРОВ: За мен голямо предиз-
викателство бяха интегрирането и реализирането на 
сложните и амбициозни цели в нашите условия. Имаше 
доста трудности, но благодарение на системната и по-
стоянна работа на екипа на проекта успяхме да реали-
зираме успешно най-важните цели.

НИкОлАЙ теРЗИеВ: О! Да преодолявам себе си 
При всички положения най-големите ми предизвика-
телства бяха свързани основно с мен самия.

теОДОРА ПетРОВА: Най-голямо предизвикател-
ство беше и продължава да бъде честото подценяване 
на темата за опазването на природата. Мнозина казват: 
„Има и по-важни неща.“ Но аз вярвам, че с постоян-
ство и професионализъм ще успеем да променим об-
ществените нагласи и все повече хора ще се замислят 
за бъдещето на планетата, за опазването на дивата 
природа, за чистотата на нашата храна, почва, вода, 

Ники е вдъхно-
вител и двигател 
на природоза-
щитната бригада 
„Картали“, където 
отваря сърцата на 
много млади хора 
за природата. На 
снимката разпре-
деля вечерята и 
пръска чар

Под вещото 
ръководство 
на баща 
си Светльо 
малката 
Елена прави 
първото си 
наблюдение 
на птици в 
парка

Младите попълнения на организацията от малки 
се срещат с красотите на нашата природа. Тук Тео 
показва на малкия си син лешоядите на Маджарово
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въздух и ще преосмислят своите ценности като консу-
матори.

СВетОСлАВ СПАСОВ: „Успехът на проекта и при-
емането на разходите ще бъдат оценени с финалния 
доклад“ – това изречение най-добре описва едно от 
големите предизвикателства в първия за България 
проект по програма LIFE+: отговорността. Отговорност-
та има много нюанси – административни, финансови, 
природозащитни и т.н.

Въпреки това, изненадващо за мен, най-голямото 
предизвикателство бе от съвсем друго естество. След 
началото на проекта някои приятели ми станаха коле-
ги, а колеги - приятели. Опасността от дисбаланс в 
тези сложни приятелско-колегиални връзки е дамок-
левият меч на ежедневието ми. 

Като се замисля за треперещите си ръце при по-
ставянето на първия в живота ми предавател на жив 
орел - Станчо от Сакар, - и то пред погледите и ка-
мерите на дузина журналисти и зяпачи, мога да кажа, 
че това също си беше голямо предизвикателство. За 
съжаление Станчо го изгубихме в Судан, последният 
сигнал бе от столицата Хартум…

кАкВА гОлямА Цел Се НАДяВАш  
ДА уСПееш ДА РеАлИЗИРАш ДО 
кРАя НА ПРОектА? кАкВО ИСкАш  
ДА ОСтАНе СлеД кРАя НА ПРОектА?
мАРИя кИРякОВА: Най-вече се надявам да успе-

ем да изградим една добре действаща и стандартизи-
рана система за документиране и отчетност, която лес-
но да може да се използва от всички бъдещи проекти 
по програмата LIFE+ на БДЗП, без наново да се полагат 

усилия за изграждането й. Що се отнася конкретно до 
проекта, целта ми е след края му да остане една стег-
ната, ясна и лесна за ползване документация. Защото, 
макар и да звучи нелепо, документацията за извърше-
ните дейности ще пазим още поне 5 години след края 
на проекта, докато много от теренните дейности за съ-
жаление вече няма да са видими само след няколко 
години, макар и да се надявам, разбира се, че резул-
татите от положения труд – нарасналия брой птици и 
гнезда – ще са налице 

ДИмИтъР ДемеРДЖИеВ: Това, което остава да 
се направи, не е малко. Надявам се да успея да напра-
вя първите абсолютно законни площадки за подхран-
ване на царските орли – нещо, което е напълно ново 
за България и в голяма степен институциите, от които 
зависи това, не са напълно наясно с процедурата.

ДИмИтъР гРАДИНАРОВ: Надявам се дейности-
те, които извършихме, и тези, по които още работим, 
да имат конкретна полза за опазването на ловния со-
кол. Дано някой ден всички тези наши усилия да до-
ведат до едно стабилно и добро състояние на вида в 
България. 

Надявам се също така поставените добри основи 
и особено сътрудничеството с българските институции 
да се превърнат в добре работеща и стабилна система.

НИкОлАЙ теРЗИеВ: Ще прозвучи идеалистично, 
но много ми се иска след края на проекта всеки чо-
век, който се е докоснал до него, да е разбрал защо 
работим тази работа и защо е важно хората да ни под-
крепят. За мен природозащитата не е съхраняването 
на един, два или сто редки вида, а форма на обучение 
и изграждане на чувство на отговорност и устойчиво 
(а не консуматорско) мислене у хората. Съдбите на 

Екипът на проекта на терен – в Средна гора 
след поставянето на сателитни предаватели

6      За птиците



лАЙФ = ЖИВОт

царския орел и ловния сокол са средство за постига-
нето на тази цел.

теОДОРА ПетРОВА: Голямата цел, която си по-
ставям от самото начало, е да видя много повече хора 
да застанат зад каузата на БДЗП. Мечтая повечето мла-
ди хора да са чували за БДЗП, да имат позитивно отно-
шение към работата ни и да са готови да ни подадат 
ръка. За това, разбира се, трябва много работа. За пос-
тигането на голямата цел трябва първо да изпълним 
много по-малки цели. Да станем по-разбираеми, по-
диалогични, по-отворени към хората. Мисля, че вър-
вим в правилната посока и ставаме все повече, така че 
реализирането на тази мечта не е толкова далече във 
времето.

СВетОСлАВ СПАСОВ: Повече гнезда с царски орли 
и някой и друг ловен сокол в лъскавите гнездилки по 
стълбовете ще ми дадат радост и удовлетворение. 
Но това, което ще ми даде надежда, е да видя пове-
че млади хора, съпричастни с опазването на птиците 
и природата. Надявам се проектът да помогне това да 
се случи.

кАкВА е СПОРеД теБ РОлятА  
НА ПРОгРАмАтА Life+ НА еС?
мАРИя кИРякОВА: Аз пак ще погледна нещата от 

административна гледна точка - ролята на програмата 
LIFE+ на ЕС според мен е да изгради една прецизна и 
ефективна система на документиране и отчетност на 
проектите с природозащитна цел. За да има, от една 
страна, лесна за проследяване, достъпна и полезна 
информация, а от друга - да се осигури възможно най-
ефективно и целесъобразно използване на средствата 
за опазване на нашето общо евро-
пейско богатство. 

ДИмИтъР ДемеРДЖИеВ: Ро-
лята ѝ е огромна. Според мен LIFE+ 
е реално функциониращ инстру-
мент за правене на природозащи-
та! Мащабът, с който работи тази 
програма, е огромен. Благодаре-
ние на нея се случват неща, които 
няма как да бъдат изпълнени в та-
кива размери.

ДИмИтъР гРАДИНАРОВ: LIFE+ 
е една много добра възможност за 
изпълнението на комплексни и за-
дълбочени проекти за опазването на 
околната среда и редките видове, 
чрез която се създават устойчиви 
механизми с голям потенциал, на-
пълно интегрирани с европейските 
стандарти и концепции.

НИкОлАЙ теРЗИеВ: Изключи-
телно голяма. Програмата позволява БДЗП да се раз-
гъне в по-мащабни действия за опазването на места, 
видове и екологично образование. Финансовият ре-
сурс, който тя дава, е средство, което позволява във-

личането на повече хора с интерес към опазването на 
природата и насочване на усилията им в тази посо-
ка. Тя е активатор, който увеличава силата, размера, 
площта, времето и крайният ефект върху сферите от 
живота на съвременното ни общество, засягащи при-
родозащитата. Тоест – всички сфери

теОДОРА ПетРОВА: Мащабът и финансовата под-
крепа, които програма LIFE+ на Европейската комисия 
осигурява, издигат природозащитата в България на 
съвсем друго ниво. Ние сме изключително горди, че 
нашият проект е първият за България LIFE+ проект. Ня-
колко години по-късно проектите, които се изпълняват 
с подкрепата на програмата, са вече над десет. И защо 
да не се похвалим отново – седем от тях се изпълняват 
или са в партньорство с БДЗП. Това вече прави карти-
ната в България много по-сериозна. Натрупването на 
този ефект дава все по-значими резултати за опазва-
нето на природата.

В нашия проект за опазване на царския орел и лов-
ния сокол има дейности като сателитно проследяване 
на царски орли и обезопасяване на опасни електри-
чески стълбове, които не виждам как биха могли да 
станат реалност в България, ако не бяха част от такъв 
голям проект и не бяха подкрепени от програма LIFE.

Нека си представим за момент, че в рамките на 
Европа се реализират общо 3506 Лайфски проекта през 
последните 20 години на обща стойност 2,5 милиарда 
евро. Ето това е наистина глътка ЖИВОТ за природата.

СВетОСлАВ СПАСОВ: Програма LIFE+ дава шанс 
местата от Натура 2000 в България да не бъдат защите-
ни само на хартия.

Снимки Архив БДЗП

Ето така отпразнувахме 20 години от създаването 
на програма LIFE+ на ЕС – като построихме на живо 
гнездо на царски орел в двора на Ректората на 
Софийския университет

Проект „Опазване на царския орел и ловния сокол 
в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в 
България“, LIFE 07/NAT/BG/000068, финансиран по 
програма LIFE+ на ЕС
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Проектът на БДЗП LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в 
ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ бе сред отличе-
ните в конкурс на Европейската комисия. 

По случай 20-годишнината от началото на програмата LIFE Европейската 
комисия обяви конкурс за кратък текст от 20 думи и снимка сред всички 
настоящи и минали проекти. Темата на конкурса е насочена към значението 
на програмата сред бенефициентите ѝ, как те я разбират, как те виждат про-
ектите си през призмата на програмата.

Компетентно жури имаше трудната задача да отсее многобройните учас-
тници и да избере 20-те най-добри снимки и 20-те най-добри текста. От тях 
бяха отличени 3-те най-добри от най-добрите в двете категории. Текстът 
на нашия проект беше включен във финалните 20 и е единственият отличен 
български проект. Негов автор e Емилия Янкова, отговорник по комуникации 
на проекта, а преводът е на Боряна Михова, отговорник проекти на БДЗП.

Вижте всички победители на: http://life20.eu/?form=2

проГрама Life+  
на ес отличи проекта 
ни в конкурс 

А ето и отличения текст:

Полет.
Полет на мисълта.
Мисъл.
Мисъл в свободна форма.
Имаме 2 ръце и 2 крака 
Да спасим това, което ни е останало.

И на английски:

Soaring Birds,
Contemplation,
Thought,
Freethinking,
Enlightenment,
Salvation!
Humans
With just two hands and two legs
To save what is left!

„Животът на Бургаските езера“ е туристически 
маршрут, който предлага на бургазлии и гостите на 
града по нов начин да опознаят ценните природни и ис-
торически богатства в региона. Ние, създателите му – 
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), 
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Общи-
на Бургас, – искаме да превърнем Бургаските езера 
в привлекателни и предпочитани места за посещение 
и отдих и да привлечем по-голямо обществено внима-
ние, което да помогне за тяхното опазване. Туристи-
ческият маршрут представя Бургас като европейска 
дестинация за природен туризъм и за наблюдение на 
редки видове птици.

„Животът на Бургаските езера“ е пътешествие 
през различни по характер и облик места около един-
ствения голям европейски град, заобиколен от езера, 
защитени територии и зони, в който има резерват и 
над който минава миграционният път на птиците Via 
Pontica. 

Туристическият маршрут е създаден в рамките на 
проект „Живот за Бургаските езера“, изпълняван от 
БДЗП към програма LIFE+ на ЕС. 

маршрутът включва 12 обекта, които са разпо-
ложени около Атанасовското езеро, Вая, комплекса 
Мандра – Пода, резервата за водни кончета, архите-
ктурния резерват Деултум край с. Дебелт и Природона-

туристически  
маршрут „Животът  

на БурГаските еЗера“

Атанасовско езеро 
Снимка Д. Андреева

Проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите 
за тях места от мрежата Натура 2000 в България“, LIFE 07/NAT/
BG/000068, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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учния музей в Бургас. Всички обекти от туристическия 
маршрут, с изключение на Влакчето на солта, може да 
бъдат посещавани целогодишно. 

В района на Атанасовското езеро маршрутът пред-
лага 4 обекта. Най-атрактивен е Влакчето на солта, 
което се стопанисва от Черноморски солници АД. Мал-
ката железница се движи от началото на май до края 
на септември. Пътуването по дигите на езерото сред 
планините от сол е изцяло съобразено със солодоби-
ва. Заявки за разходка сред солените води на Атана-
совското езеро се приемат от Черноморски солници на 
телефон 076 701.

Друг обект е „точката“, която се намира до на-
чалната спирка на влакчето. „Точката“ е известна 
в цял свят. Всяка есен стотици туристи идват тук да 
проследят прелитащите щъркели, пеликани и хищни 
птици. Ако от това място тръгнем на юг, ще стигнем 
до басейните с лечебна кал и луга. Мястото е позна-
то на всички жители на Бургас. Добиването на калта и 
лугата се прави по природосъобразен начин и не вре-
ди на обитателите на езерото. Черната кал е доказано 
средство за облекчаване и лечение на ставни и кожни 
заболявания. 

От другата страна на южната част на Атанасовското 
езеро се намира укритието за наблюдение на птици. 
Мястото предлага много добри условия да погледаш, 
дори и с невъоръжено око, пернатите обитатели, без 
те да бъдат обезпокоявани. Днес има изградени и до-
пълнителни паравани за наблюдение, както и беседка 
за почивка. От тази година – благодарение на Община 
Бургас – от началото на юли до декември укритието е 
отворено за посетители от вторник до събота. Анима-
тор ще ви посрещне в часовете от 8,30 до 17,30 часа с 
почивка от 12,30 до 13,30 часа.

кеят за лодки на езерото Вая е място, предпочи-
тано от много любители на риболова. До него се стига 

през бившия селскостопански двор на 
квартал Долно Езерово. Ако застанете 
на брега между тръстиките, пред вас 
се разкрива гледка към водите на езе-
рото, където плуват стотици пеликани, 
много чапли, гмурци и корморани. Дру-
го подобно място се намира вдясно след 
канала, свързващ Бургаското езеро 
с черно море. За да стигнете до него, 
веднага след светофара на канала по 
главен път Бургас – Созопол отбийте 
вдясно и спрете да видите богатството 
на Вая.

Две от местата от туристическия 
маршрут са много подходящи за пикник, 
семеен отдих и игри на открито. Това са 
лале баир и красивото устие на река 
Изворска. Лале баир е високо място, от 
което Бургас се вижда като полуостров, 
заобиколен от сладки, солени и полусо-
лени води. На хълма за удобство на по-
сетителите има изградена беседка. Па-
норамната точка се намира много лесно. 
Нужно е да бъдем по-внимателни, след 
като преминем стената на яз. Мандра в 
посока с. Твърдица и конната база и от-
бием на отклонението вляво от главния 
път. 

Река Изворска е богата на риба, но в 
защитената местност риболовът е забра-
нен. Мястото е подходящо за посещение 
на организирани групи и индивидуални 

туристи. За да не се пречи на птиците и другите оби-
татели на защитената територия, за изградените две 
беседки с маси и пейки е избрано място на брега на 
язовир Мандра точно срещу защитената местност. 

Природозащитен център на БДЗП „Пода“ е една 
от най-интересните точки в туристическия маршрут. 
Пролет и есен го посещават големи групи специали-
зирани туристи – birdwatchers, както и много фото-
графи, снимащи дива природа. Природозащитният 
център работи всеки ден от 9,00 до 17,00 часа и е 
привлекателен както за ученици, така и за граждани-
те на Бургас. 

Разхождайки се в центъра на Бургас, може да от-
криете още един от обектите на маршрута – Природо-
научния музей. Той работи от понеделник до петък от 
9,00 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 часа.

Разходката по туристическия маршрут може да 
продължи и по-далече от езерата на Бургас. На пътя 
Средец – Бургас близо до с. Дебелт се намира Резер
ватът за водни кончета, а близо до него е археоло-
гическият резерват „Деултум – Девелт“. Резерватът 
е част от Историческия музей в град Средец. Отворен 
е за посетители от понеделник до петък от 08,00 до 
17,00 часа, в събота и неделя само по предварителна 
заявка. 

Специална интернет страница представя турис-
тическия маршрут „Животът на Бургаските езера“. 
Достъпът до нея е лесен от интернет страниците на 
партньорите на проект „Живот за бургаските езера“, 
както и от QR – кодовете, налични на информационни-
те табели, специално създадени за маршрута: www.
burgaslakes.org/tour.

мариана ВълчеВА

Наблюдателница за птици на последната спирка на влакчето
Снимка Д. Андреева

Влакчето на солта
Снимка Д. Андреева

Проект „Живот за Бургаските езера“, LIFE 08/NAT/
BG/000277, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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С тената на Мандренското езеро е особено предпо-
читано от бургазлии място за риболов. На Ман-
дра популацията на костури няма аналог с друг 

водоем в страната – тук определено има най-много. 
Освен костура, в последните години се позавъди и щу-
ката. За съжаление популацията на сулката не се е уве-
личила и нейният улов е по-скоро инцидентен. В язо-
вира се лови също и мандренска брияна. Тя прилича 
на огромен уклей, но всъщност е съвсем отделен вид 
риба. Друга риба, много търсена от местните въдича-
ри, е едрата каракуда. Те я ловят предимно на дъно, 
но през есента се лови успешно и на плувка.

За голямото рибно богатство на Бургаските езера 
и местния интерес към него говорят историческите фа-
кти. Първата риболовна кооперация е създадена още 
през 1919 г. в Бургас с името „Шаран“. В нея участват 
49 рибари. През 1920 г. се организират три нови коо-
перации – „Черноморски риболовец“ в Бургас и вар-
ненските „Български риболовец“ и „Надежда“. Бур-
гаските кооперации получават от държавата концесии 
за риболов и в черноморските езера – Мандра и Вая. 
Тези концесии им се дават, за да могат да създадат 
постепенно своя материална база, да натрупат профе-
сионален опит и да укрепнат финансово благодарение 
на по-богатия улов в езерата. 

Най-успешно е развитието на бургаската коопера-
ция „Черноморски риболовец“. През 30-те години на 
миналия век членовете ѝ са над 100 души, а годишният 
улов е над 400 тона, като поне една трета от него се 
пада на Бургаските езера.

Значителната риболовна преса в язовир Мандра 
през последните десетилетия води до силно общест-
вено недоволство. В резултат на действията от страна 
на ловно-рибарските дружества „Лебед“ от Бургас и 
„Средец“ от град Средец и с подкрепата на Българ-
ското дружество за защита на птиците (БДЗП) язовирът 
беше прекатегоризиран във водоем, където се допуска 

Хайде на риБолов  
в еЗерата на БурГас

само спортен и любителски риболов. Нуждата от това 
е очевидна. В резултат на пусканите десетки киломе-
три мрежи във водоема и преграждането на устията 
на реките, които се вливат в него, се възпрепятства 
миграцията на рибните пасажи от язовира към реките 
за размножаване и обратно. Това води до критичен ми-
нимум на запасите от шаран, бяла риба, речен кефал, 
платика и др. както в самия язовир, така и в реките 
Факийска, Изворска, Средецка и Русокастренска. В съ-
щото време любителите риболовци няма къде да ловят 
риба, защото навсякъде са опънати мрежи. Освен това 
школите по спортен риболов и риболовна техника за 
деца бяха възпрепяствани при развиването на дейност 
на езерото. Откакто бе официално забранен промиш-
леният риболов, въпреки продължаващия бракониер-
ски улов, популациите на различните видове риби се 
увеличиха и сега наред с костурите, червеноперките и 
каракудите се ловят и доста шарани. В миналото този 
водоем се е славел с огромните си шарани и сега от-
ново има шанс те да се развъдят там успешно. Днес 
язовир Мандра е място, където се организират репу-
бликански първенства по спортен риболов.

Красиви са изгревите над 
Бургаското езеро и язовир 
Мандра. Отивам там за риба! 
Предварително си подготвям 
такъмите, преглеждам 
рибарските форуми и с 
нетърпение очаквам края  
на работната седмица. 
Решавам този път да отида 
на „стената“.

лАЙФ = ЖИВОт

Снимка Е. ДИНЕВ

Снимка архив БДЗП
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Още по-нерадостна е съдбата на най-голямото от Бургаските 

езера – Вая. В миналото едно от най-продуктивните езера, днес 
то е водоем с нарушен хидрологичен режим. Вая е подложено на 
силен антропогенен натиск и е обект на безмилостна експлоа-
тация. Езерото е превърнато в беден по отношение на рибното 
разнообразие водоем, непривлекателен за любителите рибари. В 
рамките на LIFE+ проекта „Живот за Бургаските езера“ беше под-
писано споразумение за сътрудничество между неправителстве-
ните организации БДЗП, Българска фондация Биоразнообразие, 
СЛР „Лебед“, КСР „Маяк“, КСР „Гларус“ и ЕС „Агалина“, които си 
поставиха нелеката задача да съхранят и опазят езерата на Бур-
гас, превръщайки ги отново в предпочитано място за любители-
те риболовци. В резултат на нашите съвместни усилия очакваме 
прекатегоризирането на езерото Вая скоро да стане реален факт.

Отдавна е минало времето, когато ловът и риболовът са били 
единственото, а по-късно едно от главните занимания на чове-
ка, защото дивечът и рибата са му служили като основна храна.  
В наши дни значението на риболова съществено се различава от 
това, което е било за прадедите ни преди хиляди години. Той 
се е превърнал в увлекателен и извънредно емоционален спорт, 
който дава възможност за пълноценно общуване с природата.  
А това е толкова по-нужно за човека днес, когато все повече и 
повече се усеща нуждата от физическо и духовно освежаване 
сред красотата на дивата природа.

георги гюзелев

Н иските температури през февруари 
миналата година задържаха дълго 
време ята от стотици хиляди гъски в 

езерата на Бургас и региона. Птиците, раз-
бира се, се нуждаеха от езерата, в които да 
нощуват, и земеделските земи около водо-
емите, където да се хранят. Стопаните на 
земите, засети със зимни житни култури, на 
които се хранеха гъските, потърсиха помощ 
от медиите срещу птиците, но я намериха в 
лицето на Българското дружество за защита 
на птиците. 

Попадането на темата за „щетите“, кои-
то зимуващите у нас гъски нанасят на пшени-
цата и други зърнени култури, в публичното 
пространство много помогна на земеделците. 
С помощта на Областната служба по земеде-
лие – Бургас успяхме да се свържем с всички 
стопани на земи, намиращи се в района на 
езерата, и да се срещнем с тях. Водени от общ инте-
рес – опазване на птиците и подпомагане на добрите 
земеделски практики за развитие на местната иконо-
мика – успяхме да намерим общ език и да предложим 
решение на проблема. Обяснихме на земеделците, че 
повече от две години БДЗП работи за осигуряване на 
компенсации за направени разходи или плащания за 
пропуснати ползи от земеделски стопани, които про-
веждат дейности за опазване на местообитания на ня-
кои видове птици. Такива са именно зимуващите у нас 
гъски, царският орел и египетският лешояд. 

На първата ни среща със земеделските стопани 
през зимата на 2011 година все още не беше сигур-
но дали БДЗП в партньорство с Министерството на 

нови аГроеколоГични мерки  
в Защита на Зимуващите Гъски

земеделието и храните ще може да осигури значите-
лен финансов ресурс за опазването на тези видове, за 
развитието на местната икономика и за подпомагане 
на добрите земеделски практики на национално ниво. 
Тогава само им обещахме, че работим в тази посока и 
ще направим всичко възможно нещата да се случат. И 
така преди една година увеличихме площите, за които 
зърнопроизводителите да могат да кандидатстват за 
средства от ЕС, ако бъдат приети предлаганите от нас 
промени в Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР). 

В края на март 2012 г. това стана факт. Бяха об-
народвани предлагани от БДЗП промени към мярка 214 
„Агроекологични плащания“ към ПРСР. Тези компен-

Снимка E. ДИНЕВ

Снимка архив БДЗП

Снимки архив БДЗП

Проект „Живот за Бургаските езера“, LIFE 08/NAT/
BG/000277, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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саторни плащания са от най-опростените и лесните за 
изпълнение. Те са и много добър пример как птиците 
и хората са си взаимно полезни. Максималните сред-
ства, които може да получи един земеделски стопанин 
за компенсиране на направените разходи и пропуснати 
ползи по мярката, сега са 324 евро на хектар. 

Обнародваните на 20 март промени в наредбата за 
прилагане на ПРСР бяха основателна причина отново 
да поканим фермеритe от района на Бургас на среща. 

Нашата цел бе да им представим приетите промени, да им по-
могнем и да ги насочим да кандидатстват за получаване на до-
пълнителни средства за опазване на зимуващите гъски. Въпреки 
че срокът за кандидатстване бе много кратък – от 20 март до 
12 април, – вече информираните можеха да се възползват още 
тази година от мерките. Помогнаха ни отново служителите от 
Областната дирекция по земеделие в Бургас и колегите от Бъл-
гарска фондация Биоразнообразие. Оказа се, че в Бургас ин-
тересът към мярката за зимуващите гъски сред земеделските 
производители е голям.

Накратко за новите агроекологични мерки:
• кандидатите поемат ангажимент за 5 години;
• земята трябва да бъде тяхна или взета под наем;
• в общинските служби съществуват два специализирани 

информационни слоя – един за местообитанията на зимуващите 
гъски и друг за местообитанията на египетския лешояд и цар-
ския орел;

• за поддържане на местообитанията на зимуващите гъс-
ки площта, с която се кандидатства по дейността, трябва да е 
засадена със зимни зърнени култури поне 50 на сто и да не се 
използват родентициди от 15 октомври до 15 март. Получават се 
167 евро на хектар.

Повече за тази мярка и условията по нея може да научи 
всеки, който се интересува, ако се свърже с нас.

едита Дифова, Димитър Плачийски и константин господинов

нови придоБивки За Защитена 
местност „пода“

лАЙФ = ЖИВОт

Снимки архив БДЗП

Проект „Живот за Бургаските езера“, LIFE 08/NAT/
BG/000277, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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лАЙФ = ЖИВОт

ПъРВО ПО РОДА СИ ВъЗСтАНОВяВАНе  
НА ВлАЖНИ ЗОНИ В БългАРИя

В края на миналата зима като подготовка за ид-
ващата пролет и за завръщащите се от юг птици в 
стопанисваната от БЗДП защитена местност „Пода“ 
започнахме сериозна работа по възстановяване на 
местообитания. Новата и много необходима природо-
защитна мярка се състоеше в издълбаване и създаване 
на нов водоем в северната част на защитената мест-
ност. Тежката и отговорна задача се падна на екипа 
на проект „Живот за Бургаските езера“ към програма 
LIFE+ на ЕС, изпълняван от БДЗП. 

Местността „Пода“ е уникална с високото разно-
образие от видове на нейната малка площ от 1 кв. км. 
Тя е дом както за единствената смесена чаплова коло-
ния по нашето Черноморие, така и за множество редки 
и застрашени видове птици, бозайници, влечуги, во-
дни кончета и пеперуди.

Учудващ е фактът, че цялата защитена територия 
допреди по-малко от 40 години е била почти изцяло 
заета от човешка дейност. И сега, когато посещавате 
„Пода“, вървите по останките от стария път Бургас-
Созопол, където личат и основите на популярното ня-
кога крайпътно заведение „Гарда“. Виждат се старите 
нефтопроводи, които сега се използват за вода за ин-
дустриални нужди, а част от „Пода“ е била утаителен 
басейн на нефтопреработвателното предприятие. В 
момента новият натоварен път Бургас–Созопол минава 
по едната граница на защитената местност. Даде ли се 
шанс на природата обаче, тя бързо си връща отнетото. 
Почти половината от територията на „Пода“ е заета от 
плитки водоеми, подходящи за хранене и почивка на 
много видове птици и с тръстикови масиви, подходящи 
за гнездене и защита от хищници.

Опитът показва, че естествените процеси в „Пода“ 
поради силната човешка намеса водят до все по-голя-
мо нарастване на тръстиковите масиви, както и до на-
маляване и спад на нивото на откритите водни площи, 
което постепенно води до изместването на водолюби-
вите птици от местността. С цел възстановяване и за-
пазване на подходящото количество тръстика и водни 
огледала ние се заехме с нелеката задача да върнем 
към живот няколко водоема.

И така – използвахме 30-тонен багер с широки ве-
риги, за да не затъва в меката блатиста почва. От края 
на февруари до средата на март успяхме да възстано-
вим продълговат водоем с размери около 10 000 кв.м. 
Ширината му е близо 25–30 метра, а общата дължина е 
около 280 метра. Освен големите размери, важен е и 
начинът, по който е направен самият водоем. Старахме 
се той да има разчупена форма, която ще позволи да 
порасне повече тръстика по края, която да служи за 
укритие при гнездене и хранене на редки и застрашени 
видове, като големия воден бик например. В дълбочи-
на също се наблюдава разнообразие – има участъци с 
дълбочина над 2 метра, както и такива с плитки и по-
легати брегове. Патиците и потапниците се хранят чрез 
потапяне на предната част от тялото си или с гмуркане. 
Затова на тях им трябват по-дълбоки места във водо-
ема. В тези места също така се гарантира запазване на 
максимално количество вода през топлите летни ме-
сеци и при по-ниски температури през зимата, което 
осигурява възможност за оцеляване на риби, ракооб-
разни и други организми, служещи за храна на птици 
и бозайници. Плитките участъци пък са подходящи за 
чаплите, които обикалят из плитчините, за да ловуват.

Допълнително разстланата пръст от изкопаното 
ще създаде разнообразие в релефа, което ще позво-
ли на нови видове растителност и животни да наричат 

защитена местност „Пода“ свой дом. Така създадохме 
подходящи условия за световно застрашени видове 
като белооката и тръноопашатата потапница, както и за 
редките в Европа малък корморан и голям воден бик.

Нашето ново водно тяло вече се напълни с вода. 
Появиха се първите зелени водорасли, пристигнаха и 
нашите птичи приятели.

ПтИчИ ПОглеД ВъРХу 
меСтНОСттА „ПОДА“

От лятото туристи, фото-
графи и орнитолози, посещава-
щи защитена местност „Пода“, 
могат максимално да се наслаж-
дават на красотата и разнообра-
зието ѝ от възстановената в нея 
7-метрова наблюдателна кула. 
Новата придобивка се разполага 
на мястото на старата кула, но 
днес наблюдателницата предла-
га комфортен престой за 10–15 
посетители. Изолираното от по-
гледа на птиците и безопасно за 
нас, хората, стълбище позволя-
ва лесен и безопасен достъп до 
кулата. Тя предоставя приятна прохлада през лятото, 
където може да се скриете от силното слънце, сигурен 
подслон при дъжд или местенце, където през зимата 
може да се предпазите от студения вятър. Кулата разпо-
лага с две пейки, които позволяват на гостите ѝ кратка 
отмора след разходка в защитената местност и спокой-
но да се наслаждават на природата наоколо. Стабилната 
дървена кула предлага почти 360-градусов поглед над 
местността от „птичи поглед“ и дава възможност на по-
сетителите да са на едно ниво с някои от прелитащите 
птици. От тази височина се откриват почти непознати 
гледки над множество водоеми, както и към близкия 
плаж на брега на Черно море. Пролетно време човек 
може да наблюдава гнездящите в непосредствена бли-
зост големи корморани, както и птиците в смесената 
чаплова колония.

Заповядайте! Очакваме ви заедно да се разходим 
в защитена местност „Пода“, за да се възползвате от 
новите ѝ придобивки!

Юрий корнилев
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ДеЙНОСтИ НА БДЗП

Екип „Помощ за египетския лешояд“

а каква 
е моята 
полЗа от 
лешоядите?

к арам по февруарската магистрала за Варна и си мечтая за юни. Пътувам за 
среща с едни от най-големите фенове на природата в Провадия. След минути 
пристигам в тамошния информационен център. Хората вече са се събрали 

и ни чакат. Лошите климатични условия ни забавиха, иначе щяхме да сме точни. 
Виждам учители и ученици. Идеално! Любимата ми аудитория! Настроил съм се с 
въодушевяващи послания, емоционални пикове, артистични падове и само след миг 
се раздавам на „сцената“. Давам най-доброто от себе си. Хората в залата нямат ни-
какъв шанс! Днес те ще се влюбят в лешоядите! Завинаги! 

И тогава едно момиче плахо вдига ръка и вместо безгранична любов ми дарява 
най-отрезвяващия въпрос: „Ами аз не разбрах каква е моята полза, в смисъл защо 
трябва да ги има лешоядите…“ (Ники Терзиев)

Винаги сме знаели, че сме особняци в очите на повечето хора. Много от тях не 
разбират защо работим точно това и каква е ползата от безкрайните усилия, които 
влагаме в една (очевидно) неясна кауза. Затова решихме да напишем шест мотива, 
които движат екипа ни при опазването на лешоядите, а всеки читател сам да си из-
бере най-основателния от тях. Или пък да ни постави диагноза.

Мотив идеализъм:

Мотив любопитство:

Мотив наука:

Всеки отделен вид на планетата има право 
на съществуване. Това, че човека има си-
лата и властта да унищожи нещо, не озна-
чава, че трябва да го направи, нали?

А защо не? Смята се, че човекът е произлязъл 
от маймуна, след като е започнала да използва 
оръдия на труда. Е, акбубите (египетските ле-
шояди) използват сечива - нима ще пропуснем 
шанса да видим в какво ще се превърнат след 
дълга еволюция?!

Често науката се вдъхновява от природата. Еже-
годно изследвания откриват в тропическите гори 
вещества с удивителни лечебни качества; някои 
видове охлюви са обект на изследвания, свърза-
ни с регенерацията на тъкани и клетки; акулите не 
развиват тумори; има земноводни, които буквал-
но „възкръсват“ след минусови температури. Ние 
не знаем колко полезни за човечеството могат да 
бъдат видовете, докато не ни потрябва решението 
на проблем, „заключен“ в тях. А науката няма как 
да ги изследва, ако са изчезнали. Всъщност е въз-
можно, но това едва ли ще бъде достатъчно, за да 
получим отговори на всичките си въпроси.

Мотив практичност:

Мотив екология:

Мотив икономика:

В Индия винаги е имало много лешояди. През последните 
15 години (вследствие на един лекарствен продукт и него-
ви производни) птиците поголовно измряха. Последиците –  
масово размножаване на бездомни кучета, бум на паразит-
ните заболявания, пренасяни от тях. Държавата търси скъ-
поструващи решения за справяне с проблема. 
Обяснение: лешоядите са въздушна служба по почистване-
то на органични отпадъци, като по този начин ограничават 
хранителната база за много наземни хищници и не позволя-
ват тяхното неконтролируемо размножаване. Ако те изчез-
нат от природата, тяхната роля трябва да поеме човекът.

Всеки жив организъм има своята роля за поддържане на 
равновесието в природата. Неговата липса нарушава крех-
кия баланс. Много от последиците стават видими след дъ-
лъг период от време. Лешоядите са естествен ограничител 
на болести, зарази и епидемии.

Когато един ресурс е с ограничено количество и разпространение, 
неговата стойност неминуемо расте. Днес говорим за златото и пе-
трола като подсигуряващи бъдещето икономически фактори, а за-
бравяме биоразнообразието. А то е природното наследство на все-
ки човек. То не е притежание на компании и корпорации. Така че 
спасяването на всеки застрашен от изчезване вид е съхраняване на 
национално богатство за обикновения човек.

лАЙФ = ЖИВОт

Снимка С. Спасов (NatureImages.eu)

Снимка Й. Христов

Снимка Й. Христов

Проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд 
(Neophron percnopterus) в България и Гърция”, LIFE10/
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м исълта ми за бъдещето започва от едно позакъс-
няло събитие през далечната 1835 г. То след-
ва общоевропейските стандарти и е от голяма 

важност за развитието ни - открива се първото светско 
училище в България, а с него започва нов етап за об-
разователния процес в страната ни. Заменя се морално 
остарялото килийно обучение с много по-напреднича-
вата многоучителна метода. Сменяме църковно-рели-
гиозната насоченост и се подготвяме за индустриалната 
революция. И не че килийното училище не е свършило 
работа. Във време, когато съхраняването на българщи-
ната е въпрос на оцеляване за нашия етнос, то играе 
ролята на културно хранилище. После Възраждането 
изисква нови уроци. Те ще допринесат за постигане на  
националните ни интереси и ще ни подготвят за пред-
стоящия прогрес. Това е началото на период, който 
създава и после свързва отделните училища. 

През следващите два века постепенно се форми-
ра единна образователна система, къде силно повли-
яна от настоящите идеологии, къде не чак толкова, но 
винаги с ясна намеса на държавата (след като вече я 
има), която полага усилия за собственото си просвет-
но развитие. Доктрините по света и у нас се сменят с 
възгледи, те - с дефиниции, най-разнообразни като 
живота на планетата, но всички имат сходни образо-
вателни максими - по-знаещите и по-можещите са по-
приспособими и по-готови да посрещнат новите пре-
дизвикателства. 

И светът се подготви за новия по-добър живот. 
Както и ние. Със закъснение. Икономика и образование 
тръгват ръка за ръка и изграждат мотото на модерния 
свят - производителност и консумация. Дори учението 
е инвестиция, която после се възвръща под формата 
на материални блага и сигурен жизнен стандарт, а 
неговото качество отново се измерва с икономически 
показатели. И животът е прекрасен! Бум в науките на 
съвремието, бум в производителността, бум в консу-
мирането, бум в икономиките, бум в раждаемостта…

Обаче: Бум!
Защото ресурсите у нас и по света не са неогра-

ничени, без значение дали сме го учили или не. Сега 
световни доклади и анализи ни предупреждават, че за 
следващите 3 десетилетия твърдите горива, питейната 
вода и биоразнообразието ще намалеят до нива с неяс-
ни последици за планетата. Всички икономисти, приро-
дозащитници и световни организации са единодушни в 
едно – в тях няма да има розов цвят. Е, ние в БДЗП оби-
чаме историята и се учим от нея, затова както все по-
вече хора по света разпознаваме спешната необходи-
мост от нови уроци за бъдещето. Тези уроци трябва да 
заменят досегашните, пълни с фактология и материа-
лизъм, с ново, практично и устойчиво мислене. Съвре-
менните училища трябва да стимулират много повече 
мисленето и много по-малко заучаването, ако искаме 
младежите да бъдат подготвени за новите трудности и 
предизвикателства, в които ние се проваляме. 

Добрата новина е, че една промяна в национал-
ната и международните образователни системи не би 
била нещо ново и непознато. Неправителствените ор-
ганизации, и по-специално тези, които са се посветили 

оБраЗование За Хората   
Бъдеще За Хората

на опазването на природата, имат важна роля в този 
процес. Те са като катализатор за новите разбирания 
на гражданското общество. Все повече финансиращи 
програми като LIFE+ на ЕС създават условия за образо-
вателни компоненти, насочени към хората. Все повече 
природозащитни проекти изготвят игри и помагала, с 
които изграждат екологично самосъзнание и отговорно 
поведение у подрастващите.Така се допълват и обога-
тяват елементи от официалните образователни систе-
ми и се работи за хората, които са единственият увели-
чаващ се „ресурс“ на планетата. 

Не ни трябва нова система. Трябват ни само нови 
уроци. Въпросът е готови ли сме да инвестираме в 
младежите, или ще сметнем старата максима, че вся-
ко поколение е по-добро от предходното, за достатъч-
на. Аз казвам да инвестираме и да адаптираме, защото 
времето (също както петролът) тревожно намалява. А 
бъдещето на планетата е в ръцете на децата. Тяхното 
собствено - в нашите!

Николай терзиев

=

Русенци разглеждат гостуващата изложба  
„Помощ за египетския лешояд“

Снимка Ц. Якимов 

Ники Терзиев изнася лекция за египетския лешояд
Снимка Ц. Якимов 

лАЙФ = ЖИВОт

Проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд 
(Neophron percnopterus) в България и Гърция”, LIFE10/
NAT/BG/000152, финансиран по програма LIFE+ на ЕС
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З има. Ранно утро е. От морето се показва 
жълтооранжевият диск на слънцето. Вятъ-
рът стихва, но скоро отново подхваща оби-

чайния си танц, който увлича тръстиките. Живо-
тът в езерото отвъд пясъчната коса се пробужда, 
за да посрещне още един зимен ден. Чува се съ-
неното обаждане на дивите гъски, които се готвят 
да напуснат водното си убежище и да се отправят 

Life  

Живот в БаГри

към нивите в търсене на храна. Скоро небето се 
изпълва от гласовете и свистенето на крилата на 
многохилядните гъши ята. Първи се вдигат голе-
мите белочели гъски. Следват ги червеногуши-
те - истинският „хит“ на крайбрежните езера. 
С цветната си окраска тези птици са истински 
празник за окото - импресия в червено, черно 
и бяло. Шум, оживление и живот кипи наоколо. 
Живот за червеногушата гъска. Животът, който 
се стремим да осигурим на тази красива птица, 
която може да изчезне от лицето на Земята. 

LIFE (живот) се нарича и програмата, 
чрез която Европа ни помага, за да не загубим 
гледки и картини като тази. И това не е слу-
чайно. LIFE е не просто финансов инструмент, 
чрез който опазваме природното наследство - 
LIFE е философия. Философията на живота в 
хармония с природата.

марина георгиева
Снимки младен Василев

Проект „Опазване на зимуващата популация 
на световно застрашената червеногуша гъс-
ка“, LIFE 09/NAT/BG/000230, финансиран по 
програма LIFE+ на ЕС
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ХОРАтА

м ного обезпокоителен факт на фона на 69-те ин-
дивида, които срещат доста опасности по пътя 
си към зимните квартири – безпокойство, бра-

кониерство, загуба на местообитанията си. Да не си 
помислите обаче, че в света са останали само 69 пти-
ци. Истината е, че видът съществува с общо 4 субпопу-
лации, от които едната е реинтродуцирана. Гъската е 
поставена в категорията „Уязвим“ на Червения списък 
на Международния съюз за защита на природата (IUCN). 
Малката белочела гъска претърпява сериозно нама-
ление в основните размножаващи се субпопулации на 
вида в Русия. Обектът на текущия проект – феноскан-
динавската субпопулация на вида – е най-малочисле-
ната, а отгоре на всичко и с много интересна екология. 

Малката белочела гъска се размножава и гнезди 
на територията на блатата Валдак в Норвегия – тери-
тория, представляваща влажни зони, ситуирани в нор-
вежката субарктическа тундра. Размножаването става 
по време на краткото лято от май до август, когато пти-
ците напускат любовните си квартири и тръгват към 
зимните. Дотук – нищо интересно. И сега е моментът 
да кажем какво кара този толкова малък вид гъска да 
взима такива големи решения. Те са само 2 възможни 
и зависят от успеваемостта по време на размножаване-
то. Когато двойките са успешни и са отгледали малки, 

птиците мигрират директно в южна посока, за да от-
седнат в зимните си квартири в Гърция – това е най-
краткият и безопасен път. Но сега нямаше да четете 
това, ако не се случваше и по-лошият вариант, според 
колегите ни от Финландия и Норвегия. При неуспешно 
гнездене гъските напускат гнездовищата си и вместо 
да тръгнат направо към Гърция, предприемат кратко 
„околосветско“ пътешествие през Русия и Казахстан 
към Гърция. По този път, безмилостно избивана и без-
възвратно изгубила местообитанията си, гъската е об-
речена в повечето случаи на неуспех в опитите си да 
достигне до Гърция. Така може сами да сметнете как-
ви биха били шансовете на тези 69 индивида да пре-
живеят. Това е било установено от финландските ни 
колеги, които преди повече от десет години печелят 
първия LIFE+ проект за опазване на малката белочела 
гъска. Затова настоящият проект е насочен именно в 
зимовищата и размножителните квартири на вида, къ-
дето са и основните заплахи. 

По време на работата по проекта ще се предпри-
емат конкретни мерки за опазването на малката бело-
чела гъска в седем Натура 2000 зони – 3 в Гърция, 3 в 
България и 1 в Унгария. Както много пъти се оказва, че 
усилията на един са непосилни да се свърши всичката 
работа, защото много често проблемите са многостран-

Защита За малката 
Белочела Гъска
Не повярвах на очите си, когато в началото на месец но
ември 2011 г. на езерото керкини в гърция видях цяла
та европейска популация на едно място – 69 индивида, 
ни повече, ни по-малко. това място е емблематично за 
вида, защото приютява гъските в по-голямата част от 
зимните месеци с изключение на няколко седмици през 
януари и февруари, когато те отлитат за „тайнственото 
място“, както го наричат колегите от гърция. ето ви и 
една от причините за реализирането на проекта – все 
още има места, които този вид използва, които до този 
момент са неизвестни за орнитолозите. 

лАЙФ = ЖИВОт

Делтата на марица
Снимка E. Stets

екипът на проекта
Снимка R. Trigou

18      За птиците



ни. Иначе казано – един за всички, всички за един. Под 
шапката на международния проект гаранцията за успех 
в начинанието се увеличава многократно. А партньори-
те са 7 сериозни организации – Birdlife партньорът в 
Гърция, екоминистерството и земеделската фондация 
в Гърция, WWF Финландия, Национален парк Хортобаги 
в Унгария, АЕWА (African-Eurasian Waterbird Agreement) 
и БДЗП. Екипът на проекта е идентифицирал 4 основни 
заплахи за вида, с които ще се опита да се справи или 
поне да ги редуцира до минимум. 

Първата от тях и може би и най-сериозната причи-
на за драстичното намаляване на популацията на мал-
ката белочела гъска е бракониерството и случайният 
отстрел. Не случайно наричат вида още и Малкия брат –  
малката белочела гъска наподобява изключително 
много своя по-голям събрат голямата белочела гъска 
(Anser albifrons). Разликите между двата вида са из-
ключително малки и дори за тренираното око е труд-
но да ги различи от голяма дистанция. Задачата е още 
по-трудна за ловците, които понякога започват лова по 
тъмно. Това засяга до 95% от популацията на вида. По 
време на посещението ми в Гърция имах възможността 
да се уверя лично в този факт. Колата се търкаляше по 
калните пътища и спряхме за пореден път да огледаме 
района на езерото Керкини. Там нейде в далечината на 
повече от 1 км от наблюдателната ни точка съзряхме 
да пасат гъски. Само дотам можах да определя стран-
ните движещи се точки в далечината. Много опитните 
ни колеги от Скандинавието стигнаха малко по-далеч в 
начинанието, като преброиха 69 малки белочели гъс-
ки. И ето пред очите ни пасяха всички птици от субпо-
пулацията, обект на нашия проект. 

Голяма отговорност и обещание, че след 5 години, 
когато проектът приключи тук, в Керкини ще наблю-
даваме поне двойно повече птици. За тази цел еки-
път ни трябва да се справи и със следващата много 
сериозна заплаха за вида – загубата и деградацията 
на местообитанията. Годините на неправилна земе-
делска политика и пресушаването на десетки влажни 
зони са ограничили подходящите за престой и хранене 
места, а това косвено влияе и върху ловната преса, 
която понася вида по време на зимния сезон. Но ва-
жното тук е да кажем, че нещата не са розови не само 
по миграционния път, но за жалост и в гнездовищата 
на вида, където високата численост на хищниците, ос-
новно лисицата, е довела до намаляване на гнездовия 
успех на гъската. Този на пръв поглед чисто екологи-
чен тип взаимоотношения между хищник и жертва е 
изцяло резултат на антропогенното влияние върху би-
оразнообразието и на нарушената екосистема, в която 
силният дисбаланс е довел до рязкото понижаване на 
биологичните показатели на жертвата. 

Сега е моментът да се върнем и към нашето „тайн-
ствено място“. Думата „тайнствен“ води до мисълта за 
липса в познанията ни по отношение на зимовищата на 
вида и за това, че някъде там има места, изключително 
важни и за без това осакатената субпопулация, които 
може би дори не са защитени със закон. Предишният 
LIFE+ проект е показал, че 50% и повече от зимуваща-
та популация в северна Гърция напуска традиционното 
зимовище на вида от средата на януари до средата на 
февруари и отлита за „тайнственото място“. Тук дори 
и най-мощната технология за проследяване не е могла 
да помогне в изясняването на тези места, защото се 
оказало, че поставените от екипа на предишния проект 
сателитни предаватели на малки белочели гъски са 
довели до загиването на маркираните индивиди. Сами 
разбирате, че такъв риск не може да се поеме, когато 

размножаващото се ядро на субпопулацията се състои 
от едва 20–25 двойки.

Първото реално изследване в България всъщност 
е било проведено през 1996 г. от Норвежкото орни-
тологично дружество и БДЗП. За първи път у нас се 
прави изследване и целенасочено опазване на гъската 
в такъв мащаб. Малки белочели гъски са били уста-
новявани редовно по време на ежегодния мониторинг 
на гъски по северното ни Черноморие, като косвен по-
ложителен ефект оказва отново един проект от LIFE+ 
семейството на БДЗП – проектът за опазването на чер-
веногушата гъска в Североизточна България.

В нашата страна екипът на проекта ще съсредото-
чи усилията си в три проектни защитени зони – „Язо-
вир Пясъчник“, „Батова“ и „Златията“. За да можем 
да се справим с нелеката задача, през първата година 
от проекта ще бъдат идентифицирани всички места 
в тези зони, където се хранят и нощуват гъските. На 
следващия етап ще се организират патрули за охрана 
на тези места. Ролята на охранителите никак не е лека 
и затова ще разчитаме на помощта на регионалните 
инспекции по опазване на околната среда и водите по 
места, регионалните дирекции по горите, както и на 
полицията. Но важно е да се спомене тук и участието 
на представители на ловните дружинки в тези патру-
ли срещу бракониерските набези, защото истинският 
ловец не е бракониер, а човек, който спазва закона и 
правилата на лова. Това е може би най-важната задача 
пред екипа, тъй като отдавна известен факт е бракони-
ерството и обезпокояването на зимните обитатели на 
тези места. Косвено се цели да се подобрят комуника-
цията и работата с институциите. 

Няма как да не споменем и сформирането на ра-
ботна група по вида, която ще завърши и обедини всич-
ки тези усилия в написването на план за действие за 
малката белочела гъска в България. Събраните на те-
рен данни, литературните извори и опитът на експер-
тите в проекта ще постави основата за всичко, което би 
трябвало да се случи в полза на Малкия брат – защита 
на всички нива. 

През изминалите месеци от началото на проекта 
направихме първите наблюдения на вида в България, 
идентифицирахме много от важните места за хране-
не и почивка на гъските. Остава много още да се на-
прави, за да можем да се похвалим, че сме успели с 
нашата задача. Надявам се статията, която ще четете 
след 5 години, да звучи доста по-положително от тази, 
която сте на път да дочетете сега. Нека това да бъдат 
последните думи на първото по рода си начинание за 
защитата и опазването на малката белочела гъска в 
България и все по-малко да бъдат видовете, за които 
се налага да хабим хартия и мастило, за да попълним 
графата на „изчезналите“.

Добромир Добрев

ПРОЕКТ „Опазване на Феноскандинавската популация на 
малката белочела гъска в ключовите за нея места за прес-
той и зимуване по европейския миграционен път“, LIFE10/
NAT/GR/000638, финансиран по програма LIFE+ на ЕС

лАЙФ = ЖИВОт

Ято гъски край езерото Киркини (Гърция)
Снимка M. Tzali
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А лбания е страна на контрастите. За разлика от 
някои южноевропейски държави при нея ико-
номически е по-развит югът. Принципно самите 

албанци имат разделение север-юг и се делят на геги 
и тоски. Въпреки че чисто статистически преобладават 
мюсюлманите, а след тях са самоопределилите се за 
християни (православни и католици), реално албан-
ците не са силно религиозно ангажирани. Основна при-
чина за това е наложената през 1967 г. забрана на ре-
лигиите. Хората, посещаващи страната, с основание се 
впечатляват от хилядите военни бункери, изградени по 
време на режима. Такива бункери има навсякъде – от 
високопланинските райони до плажовете по Адриати-
ческото крайбрежие.

Албанците са ангажирани по-силно като кланове 
и националност. В самата страна, и особено в по-изо-

непоЗнатата 
алБания

ПътешеСтВИя

Отваряйки картата на Европа и на Балканите, няма начин една все още 
загадъчна държава да не прикове погледа ни. Намиращата се в запад-
ната част на Балканите неопозната Албания е притегателен център 
за изследователите и туристите. Една от основните причини тя да е 
„бяло петно“ на картата на Балканите е, че до падането на „желязната 
завеса“ и след смъртта на диктатора Енвер Ходжа страната се оказва 
изолирана и поддържа минимални контакти с останалия свят, дори и с 
другите страни от региона. Албания, или както местните я наричат – 
Шкипърия, в превод „Земята на орлите“ – е изключително живописна 
страна с предимно планински релеф. Поради изолираността и ниския рас-
теж на индустрията и икономиката изобщо нейната природа е до голяма 
степен недокосната и разнообразна. Това я прави още по-интересна за 
спелеолози, зоолози, етнографи, алпинисти и любители туристи. 

станалата ѝ северна част, все още важат изцяло сред-
новековни закони. Доста разпространена е и кръвната 
вражда. Патриархатът е напълно запазен. В по-малките 
населени места властта е изцяло в ръцете на местния 
байрактар (старейшина). Някои от байрактарите са и по-
мирители – дейност, свързана точно с помиряването и 
пресичането на „кръвните“ конфликти сред население-
то. Хората в тази доста изстрадала от тиранията на кому-
нистическия режим държава са сърдечни, честолюбиви 
и доста гостоприемни. Но тук ще цитираме нашия учен 
и пътешественик д-р Петър Берон: „Тези прекрасни и 
слънчеви хора нямат свян към чуждата собственост и 
доста често чужденците стават жертва на хладнокръвни 
грабежи.“ На територията на Албания са се запазили и 
няколко български малцинствени групи, които населя-
ват главно три района: Историческа Кутмичевица с цен-

На входа на пещерата Шпела Сепоник
Снимки К. Стоичков

Подземният свят, изваян от капки вода
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тър Мала Преспа (около Пустец, Мали град, Преспанско-
то езеро, Корчанско и Костурско) – главно християни; 
Голо бърдо/Дебърско (Пешкапийско – „Голо бърдо“ и 
„Поле“) – главно мюсюлмани и в областта Гора (на гра-
ницата с Косово и Република Македония) – мюсюлмани.

Въпреки всичките ѝ особености през последните 
над десет години интересът към Албания нараства не-
имоверно. Още с демократизирането на страната през 
1990-а година например е установена връзка между 
българските спелеолози пещерняци и албанските им 
колеги. Това поставя и началото на едно дълго и пол-
зотворно сътрудничество. Именно българските пещер-
няци донасят първите интересни сведения за Албания, 
заснети са и няколко филма. Основно изследванията са 
съсредоточени в северната част, където се извисява ве-
личествената планинска верига Алпет (Голямата плани-

на), която преминава в Черна гора и местните я наричат 
Проклетие. Там е и изследваната засега най-дълбоката 
пропастна пещера в Албания Б.Б. 30 с дълбочина 630 м. 
Точно в този район потенциално се крие и може да бъде 
изследвана пещера с дълбочина над един километър. 
Но самият район е труднодостъпен и експедициите там 
са истинско предизвикателство за любителите на под-
земния свят. Паралелно с търсенето на най-дълбоката 
пропаст се правят и изследвания в други части на Алба-
ния. Проведени са около 10 експедиции и в районите, 
населени с етнически българи. В района на Голо бърдо 
са изследвани десетки нови пещери, но най-ценното е, 
че са изградени изключително здрави връзки с местното 
дружество Просперитет за Голо бърдо, също така са про-
ведени изключително ценни етнографски изследвания. 

Едно от недокоснатите кътчета доскоро беше из-
точната част, граничеща с Македония. Там също бяха 
направени нови и интересни открития в района на 
Националния парк Люра. В рамките на две пътувания 
бяха изследвани няколко интересни водни пещери с 
потенциална дължина няколко километра. 

Тези пещери са разположени в близост до висо-
копланинското селце Аррас в долината на река Сета. 
Още първото „докосване“ до района ни показа изклю-
чителния му потенциал за големи открития. Разбира 
се, не се мина без посещение при байрактаря на село-
то, който изпи по чаша кафе с нас, даде ни интересни 
сведения и сподели, че според него българите били 
най-добрите хора на Балканите. 

Няколко години след първото разузнавателно ходе-
не отново посетихме района. Бяхме подготвили няколко 
албумчета със снимки от първото ни посещение. Това 
се оказа ключ към сърцата на местните хора, които ни 
настаниха на удобно място за лагер и ни намериха вода-
чи за района. Тук е мястото да споделя, че албанците са 
изключително начетени хора с афинитет към чуждите 
езици. Много от младежите владеят добре английски и 
поне още два езика. За първи път хора бяха допуснати 
да лагеруват до хидроцентралата в района, която оси-
гурява електричеството на селото. Самият лагер беше 
в началото на огромен каньон с отвесни скали. Неве-
роятна е гледката на пълноводната и чиста планинска 
река, непристъпните скали и извисяващите се в небе-
сата скални орли. Точно на това местенце с пълна сила 
разбрахме защо страната се зове Шкипърия. 

Местното население, което ни беше приело радуш-
но, обаче доста се тревожеше за нашите намерения да 
влизаме в дълбоките и тъмни пещери в района. Шпела 
Сепоник, изворната пещера над селото, беше основни-
ят обект, в който смятахме да извършим изследвания. 
За да ни разколебаят, хората от селото специално из-
пратиха човек да ни разкаже няколко страшни легенди 
и как ако влезем, няма да може да излезем, за лош 
въздух в пещерата, за огромна хищна риба и в крайна 
сметка как ако преминем тези препятствия, след това 
имало огромна зала, пълна с огромни орли, които на-
падали посетителите и пускали огромни канари върху 
тях. Разбира се, така и не се разколебахме и експеди-
цията беше проведена успешно. 

Албания, Земята на орлите, и за в бъдеще ще 
привлича нашия интерес. Само след като е посетил и 
контактувал с местните хора, човек може да разбере 
този стремеж към непознатото. В днешно време, кога-
то човешки крак е стъпвал на почти всички кътчета на 
континента, едно „бяло петно“ като Албания ще про-
дължава да предизвиква истински интерес със своята 
незасегната природа и контрасти. 

константин Стоичков

Проучване в каньона на река Сета

ПътешеСтВИя
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к ато продължение на конкурса подехме едно пре-
красно начинание в Южния парк. Там подарих-
ме на софиянци алея за наблюдение на птици, 

която открихме на 7 юли 2012 г. Тогава представихме 
пластиката на големия синигер, която ще краси парка 
в началната точка. Ето и няколко съвета как се наблю-
дават птици в Южния парк: първо си правите среща в 
беседката, близо до езерцето откъм входа при ул. „Ни-
шава“. Оттам тръгвате по маркировката: жълтосиня, в 
тон със синия синигер. Вървейки по алеите, търсете 
някой от 65-те вида птици, които може да срещнете в 
парка. Бинокълът може да ви помогне да видите де-
тайли от пернатите и да ги определите по-лесно. Щом 
забележите някоя непозната птица, може да я опреде-
лите на 10-те табели с красиви рисунки и кратки инте-
ресни текстчета с информация за видовете, поставени 
по маршрута. Потърсете обрисуваните полусфери с ня-
кои от най-често срещаните птици – кос, голям пъстър 
кълвач, сойка — и се снимайте с тях.

В допълнение на тази инициатива създадохме оп-
ределител на хартиен и електронен носител, така че 
да стигнат до по-голяма аудитория и да бъдат до нас в 
различни ситуации. 

Книжният определител „На среща с птиците на 
България“ съдържа 180 вида птици и е първият опре-
делител със снимки, издаван в България. Всички люби-
тели на природата могат да научат повече за птиците –  
как изглеждат те, с какво се хранят, какви местооби-
тания предпочитат, къде в България може да бъдат на-
блюдавани.

Истинските любители на птиците могат винаги 
да носят със себе си и свой собствен определител и 
електронен дневник. SmartBirdsе е първото в България 
и едно от малкото в света приложения за смартфони 
и други мобилни устройства с операционна система 
Android, подпомагащо определянето на птиците. По-
добно на книжния определител, SmartBirds съдържа 
информация, снимки и карти с разпространението на 
всички гнездящи видове птици в България (общо 269 
вида). Описанието и координатите на Специално защи-
тени зони ще ви помогнат да намерите най-близките 
до вас места за наблюдение на птици. Електронният 

дневник, който е важна част от SmartBirds, позволя-
ва бързо и лесно записване на наблюдаваните птици, 
точно определяне на GPS координатите, автоматич-
но въвеждане на данни за наблюдател, дата и час, а 
направените записи може да бъдат споделяни бързо 
с приятели чрез електронна поща, социални мрежи и 
Bluetooth — улеснения, които младите природолюби-
тели ще оценят. Приложението е напълно безплатно и 
може да бъде изтеглено на адрес www.SmartBirds.org. 

Сайтът www.BirdsInBulgaria.org беше обновен и до-
пълнен в рамките на проекта. Това е платформа, на ко-
ято всички фотографи имат възможност да качат свои 
снимки, видео или записи на звуци и да допринесат за 
попълването на данните. На сайта добавихме игри за 
разпознаване на птиците, локализатор, благодарение 
на който лесно можете да откриете подходящи места 
за наблюдение на птици и разходка, както и информа-
ция как да се помогне на птиците в различни ситуации. 

Пътуващата изложба „Летящото богатство: от Бъл-
гария до Америка“ беше представена първо в Софий-

да се ЗапоЗнаем с летящото 
БоГатство на БълГария

ДОм ЗА ДИВАтА ПРИРОДА

Сигурно помните конкурса за птица символ на София, 
който организирахме в началото на 2012 г. тогава прия
телите на птиците се разделиха на три големи групи – 
почитателите на големия синигер, привържениците на 
гугутката и феновете на врабчето. големият синигер без
апелационно грабна титлата и стана крилатият символ на 
столицата ни. конкурсът беше част от проекта „Вижте за 
първи път: летящото богатство на България“, финанси
ран от фондация „Америка за България“. Целта му – да 
популяризира птиците като посланици на природата – 
беше осъществена с няколко нестандартни, любопитни, 
емоционални, забавни и познавателни инициативи. 

Момиченце чете 
Снимка Е. Янкова 

Приложението 
SmartBirds съдържа 

информация за всички 
269 вида птици, които 

гнездят в България
Снимка Архив БДЗП

Благодарение на 
електронния дневник 
любителите на птици-
те  могат да записват 

бързо и лесно  
наблюденията си
Снимка Архив БДЗП
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ската зоологическа градина през май. Експозицията 
представи уловени моменти на птици, които се срещат 
в България, и техни братовчеди от Северна Америка. 
Всички снимки са дело на фотографи природолюбите-
ли, които чрез разкриване на красотата и уязвимостта 
на животните допринасят за опазването на природата. 
Внушителните размери на снимките подсилват още по-
вече усещането за красота, чистота и вечност. След 
София фотоизложбата беше представена в Бургас, Ша-
бла, Добрич и Варна. Следващата пролет ще може да 
се насладите на експозицията и в Ботаническата гра-
дина в Балчик.

Едно от най-големите предизвикателства, с които 
се захванахме, бяха петте природозащитни филмчета. 
Главни герои са царският орел, египетският лешояд, 
червеногушата гъска, белоопашатият мишелов и оби-
тателите на бургаските езера.Заедно с приятелите ни 

от Моно колектив (www.monoco.eu) започнахме с иде-
ята тези клипове да популяризират страната ни като 
дестинация за природосъобразен туризъм и важен ор-
нитологичен център, да повишим интереса към пти-
ците и желанието за опазване на техните местооби-
тания. Резултатът е 40 минути спиращи дъха кадри, 
много интересни факти за едни от най-застрашените 
видове птици в България и връщане към законите на 
природата. 

И не забравяйте, че престоят сред природата носи 
истинска наслада само когато я пазим и обичаме!

емилия янкова

ДОм ЗА ДИВАтА ПРИРОДА

Дори паунът в Южния парк  
разглежда изложбата с интерес
Снимка Е. Янкова

Три кълвача в Южния парк
Снимка П. Янков

Момиче прегръща пластиката на 
големия синигер на откриването 

на маршрута за наблюдение на 
птици в Южния парк

Снимка П. Янков

Проект „Вижте за първи път: Летящото богатство 
на България”, финансиран от Фондация Америка 
за България
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О бръщали ли сте внимание на вида на българ-
ското държавно училище – на сградата отвън и 
отвътре, на двора му?... Санирана със сменена 

дограма правоъгълна постройка, чийто скучен архи-
тектурен облик не може да се подобри дори и при рeд-
ките случаи на употреба на ярки бои върху фасадите. 

Отвътре – стени в потискащи мръснобежови, ка-
фяви или „отровно“ зелени цветове, на чийто фон са 
разположени чинове и шкафове от 70-те години на  
ХХ в. Снимки и „агитационни“ материали, произведени 
още по-отдавна, предназначени да внушават респект и 
самочувствие у подрастващите, разкривено висящи и 
потънали в прах. 

Отвън в училищния двор, покрит с асфалт или бе-
тон на дупки, обикновено самотно стоят очукани спорт-
ни съоръжения – баскетболно табло без кош, футболна 
врата без мрежа...

„Пари няма“ – ще си помислят повечето хора или 
просто ще чуят този израз, произнасян като мантра от 
учителите и от служителите в общините. Но не е така. 
Всеки от тези детайли може да се промени, достатъчно 
е да сте мотивирани да промените към по-добро среда-
та, в която живеете, да си давате сметка, че това зави-
си и от вашите лични усилия, и да поискате да дадете 
своя принос за постигането на каузата.

Така в началото на април 2012 г. стартира проек-
тът „Градини за биоразнообразието“, финансиран от 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ 
(ФРГИ) по програма „Общностно развитие и граж-
данско участие“ с финансовата подкрепа на Тръст за 
гражданско общество в Централна и Източна Европа. 
Искахме да променим визията на едно селско учили-
ще, започвайки с неговия двор – училище „Св. Св. Ки-
рил и Методий“ в с. Николово, Русенска област.

Тръгнахме от поговорката „Каквото посееш, това 
ще пожънеш“, като крайната цел беше, от една страна, 
да се подобри училищното дворно пространство, а от 
друга - да създадем нов, различен модел за ангажи-
ране на младите хора с проблемите на опазването на 
околната среда в най-широк смисъл – неговите природ-
ни, социални, икономически и културни аспекти. 

109 ученици от 1 до 8 клас от различни етнически 
групи, 12 учители, екипът на БДЗП, инициатор и изпъл-
няващ проекта, и доброволци – това са участниците в 
начинанието. Хора с различни професии, образовате-
лен и културен ценз, разнообразен социален състав и 
опит започнахме този „експеримент“. 

Той включваше няколко етапа: теоретично и прак-
тическо обучение; изготвяне на проекти от учениците 

„Градини За БиораЗнооБраЗието“ 

или  
в очакване 
на промяната

и представянето им; избор на окончателен вариант на 
проект за „Градина за биоразнообразието“; реализа-
цията му и представяне на резултата пред местната 
общественост.

В течение на проведените обучения в областите на 
географията, биологията, ландшафната архитектура и 
ленд арт постепенно у всеки участник узряваше собст-
вена идея за „мечтания училищен двор“. 

Стимулираната креативност и нарасналото само-
чувствие за собствената роля в училищния живот се 
проявиха ярко в организирана изложба с ученическите 
проекти за „Градини за биоразнообразието“, в презен-
тациите и в арт инсталациите.

Когато стартирахме проекта, нямахме представа 
колко ентусиазъм, фантазия и желание за работа ще 
проявят учениците, особено по-малките. И за да няма 
сърдити и разочаровани, „сглобихме“ нашата градина, 
взимайки от всеки проект по нещо. Сега в нея има от-
делни кътове за водни кончета, жаби, водни костенур-
ки, за птици, пеперуди и разбира се – места за тяхното 
наблюдение; а също така за билки, цветя и дървета. 
Учениците „отвориха вратите“ на училищния двор и 
„поканиха“ дивата природа в него.

Все още не сме напълно готови. Чака ни още рабо-
та, искаме да подготвим нашата Градина на биоразно-
образието и нейните обитатели за зимата. 

 Християна Стомонякова

ДОм ЗА ДИВАтА ПРИРОДА

Проект „Градини за биоразнообразието”, финанси-
ран от Фондация Работилница за граждански ини-
циативи (ФРГИ)

Снимки  
Хр. Стомонякова
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ната, образувайки множество ръкави, плитки езера и блата. 
Градът Белене, който е в непосредствена близост, се е пре-
връщал в остров, обграден с вода. 

Повечето от крайречните влажни зони в региона са били 
временни и с оттеглянето на водите са пресъхвали и са се 
превръщали в пасища. Само в най-дълбоките блата, каквото е 
било Кайкуша, вода е оставала целогодишно. 

В края на 30-те години на миналия век започва изграж-
дането на дунавската защитна дига, с което се спират пролет-
ните наводнения и крайбрежната низина остава откъсната от 
реката. Малко по-късно се създава и сложна мелиоративна 
система от канали и помпени станции за дрениране и напо-
яване. 

От огромния комплекс влажни зони ненапълно пресуше-
но остава само блатото Кайкуша. Без живителното пролетно 
обновяване и пречистване с дунавски води обаче, блатото 
бавно започва да изчезва. Паралелно с това то все повече 
обраства с водна растителнотст, която отлага органична ма-
терия по дъното и допълнително го пресушава. От края на 
80-те години на миналия век досега блатото се подхранва 
единствено от валежите.  В него има вода само за кратко през 
пролетта, и то не всяка година. Постепенно рибата и птиците 
го напускат.

ПРОмяНАтА 
Още в средата на ХХ век започва преосмисляне на поли-

тиката по управление на влажните зони в Европа. Много от тях 
биват обявени за защитени територии, а нуждата от възстано-
вяването им излиза на дневен ред.

Първото изследване на възможностите за подобрява-
не на водния режим на Кайкуша е направено от природоза-
щитните организации Зелени Балкани и WWF през периода 
1997-1998 г. След това опитите за възстановяването му про-

Дунав вече не се разлива. Решението е да се осигури вода 
от преминаващата покрай блатото Божурлушка река, която не 
пресъхва, и Татаревското дере. За целта бяха направени пре-
късвания на дигите около блатото и бяха изградени съоръже-
ния, които да пренасочват водата. 

Въпреки че към момента проектите за възстановяване на 
влажни зони в България се броят на пръстите на едната ръка, 
за Природен парк Персина това е вече втори проект от този 
вид. Първият завърши през 2008 г., когато беше осъществена 
връзка между Дунав и бившите блата на остров Персина. То-
гава бяха възстановени около 2000 ха (20 кв.км) влажни зони, 
което е най-големият успех в България досега. Недостатъкът 
на този проект е, че островът е с ограничен режим за посеще-
ния заради намиращия се там затвор, всичките влажни зони 
остават недостъпни, а популяризирането на ползите им сред 
широката общественост е трудно.

Макар и значително по-малко (с площ около 200 ха), бла-
тото Кайкуша има предимството да се намира на „основната 
земя“ и да е леснодостъпно. Затова в момента там се изграж-
дат пътеки, мостчета и наблюдателна кула, които да помогнат 
на посетителите да имат пряк контакт с природата на крайду-
навските блата.

Работата по възстановяването на Кайкуша ще завърши 
през 2012 г., но дори и сега, когато вода потече през първото 
прорязване на дигата, вече има резултат – птиците започнаха 
да се завръщат „у дома“. Появиха се стотици летни бърнета и 
малки гмурци, а при последното ни посещение ни се стори, че 
чухме и червеновратите гмурци. Някои от тези птици са миг-
ранти, които няма да се задържат, но сме убедени, че много 
от тях ще останат да загнездят.

Иван Христов, 
координатор програма води на WWF България

кайкуша – една 
история За Завръщането

В началото на март месец 2012 г. за пръв път  
от десетилетия насам към блатото потече вода

къДе ДА НАБлЮДАВАме ПтИЦИ

Преди години тази малка територия, която се намира в 
южната част на обширната Свищовско-Беленска низина, не-
далеч от хъмовете на село Ореш, е била дом на множество 
риби и птици. 

В бистрата, спокойна и затоплена вода на крайречните 
влажни зони голяма част от дунавските риби са хвърляли хай-
вера си. В тези своеобразни „детски градини“ сред водната 
растителност личинките на рибите са намирали храна и защи-
та от хищници. Неслучайно в миналото основният риболов по 
Дунав не е бил в самата река, а в крайбрежните блата (само 
в т. нар. Свищовско блато например са действали няколко ри-
боловни кооперации).

По времe на „високите“ води Дунав е навлизал в низи-

дължават до 2009 г., когато стартира трансграничният проект 
„Зелени граници“, който е съфинансиран от програма LIFE+ 
на ЕС. В България той се изпълнява от WWF и дирекцията на 
Природен парк Персина, с помощта на Българското дружество 
за защита на птиците. Работата по Кайкуша е една от практи-
ческите дейности по възстановяване на местообитанията на 
малкия корморан и белооката потапница по Дунав. В Румъния 
проектът се занимава с възстановяването на блатото Джерай, 
което се намира срещу устието на река Вит.

 
кАкВО Се СлучВА С кАЙкушА? 
В днешно време пълното възстановяване на блатото във 

вида отпреди изграждането на дигите е невъзможно, тъй като 

Снимка Александър Иванов
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се каЗва новата ни 
кампания За Зимно 
подХранване  
на птиците

Включете се и Вие

Зрънце любов

П рез декември 2012 г. БДЗП стартира кампани-
ята „Зрънце любов“ за подхранване на дивите 
пойни птици през зимата. Инициативата се ре-

ализира за четвърта поредна година, но тази зима се 
надяваме в нея да се включат много повече хора, като 
направят дарение или поставят своя хранилка за пти-
ци. Кампанията „Зрънце любов“ се осъществява с ме-
дийното партньорство на вестник „Дневник“.

КаКво означава зимното подхранване на птиците? 
Някои от птиците, които познаваме – синигери, къл-
вачи, врабчета, червеношийки, сойки и други, остават 
да зимуват в България и не отлитат на юг. През зимата 
им е изключително трудно да оцелеят, особено когато 
падне сняг. Те имат нужда от допълнителна енергия, 
за да поддържат тялото си топло, и ние можем да им 
помогнем – като им дадем шепа семена например. За 
целта БДЗП организира поставянето на хранилки за 
птици в паркове, градинки, пред обществени сгради 
и офиси.

КаК да се вКлюча?
Направи хранилка за птици. Тази година планираме 
кампанията да бъде още по-мащабна и да включим в 
нея всеки, който обича природата. За да се включи-
те, трябва само да направите своя хранилка от стара 
пластмасова бутилка, да я поставите на балкона, в дво-
ра или в най-близкия парк и редовно да я пълните със 
слънчогледови семена, които трябва задължително да 
бъдат сурови и безсолни. Слънчогледът е най-подхо-
дящата и достъпна храна за пойните птици, зимуващи 
по нашите ширини. 

Направи дарение в „За България“. Миналата година 
БДЗП поддържаше над 100 хранилки в цяла България. 
Те се зареждат ежедневно от наши доброволци и зато-
ва ни трябват много ресурс. За тази цел стартирахме 
дарителска кампания в онлайн платформата „За Бълга-
рия“, където всеки може да дари на БДЗП, за да бъдат 
закупени 500 кг слънчоглед, с които да пълним хра-
нилките в цялата страна. 

защо е важно да помогнем на птиците през зимата? 
Ние толкова сме свикнали с тях, че ги приемаме като 
фон на нашето ежедневие. Истината е, че от тяхното 
оцеляване зависим и ние, хората. Всичко в екосисте-
мата е свързано и без отделните ѝ брънки не може да 
съществува хармония. 
Данните, които БДЗП събира и анализира в рамките на 
проучването „Мониторинг на обикновените видове пти-
ци“, показват доста тревожни тенденции. През послед-
ните 6 години домашното врабче е намаляло с 42%, 
гугутката – с 35%, сойката – с 30%, косът – с 22%, а 
големият синигер – с 13%. Подхранването няма да спре 
отрицателната тенденция в популациите, но ще допри-
несе част от индивидите на тези видове, които живеят 
в населени места, да преживеят по-лесно зимата.
Дали София ще бъде следващата столица след Лондон 
и Париж, където домашните врабчета ще изчезнат на-
пълно? Това зависи от всички нас…
Подкрепете ни сега, дарете зрънце любов на птичка в 
нужда!

Снимка А. Грозданов

Снимка Н. Петков
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къДе ДА НАБлЮДАВАме ПтИЦИ

КаКви птици ще дойдат на твоята хранилКа?
Хранилките биват свободно висящи или на стабилна основа. Не всички 
птици се осмеляват да кацнат на люлееща се хранилка – тя е подходяща 
основно за синигери и други дребни пойни птици. На нея няма да видите 
гълъби например, защото те предпочитат твърдата основа под краката 
си и се хранят на статичните хранилки.
Мястото, където живеете, също влияе върху видовото разнообразие от 
птици, посещаващи хранилката. Може да очаквате повечето видове сини-
гери – голям, син, дългоопашат, лъскавоглав и боров. Да търсят храна на 
прозореца ви ще спрат и горски зидарки, големи пъстри и сирийски кълва-
чи, зеленики. Нападалите под хранилката семена пък ще нагостят чере-
шарки, обикновени и планински чинки, сойки, гълъби и врабчета.
Гостите на хранилката зависят и от храната, която използвате за под-
хранване. Семената са основна част от зимната диета на горската зи-
дарка, синигерите, врабчетата, гълъба, чинките и др. Най-подходящите 
семена са слънчогледът, просото и пшеницата. Слънчогледът може да е 
белен или небелен, като първият има предимството, че оставя по-малко 
отпадъци. Най-важно условие е семената да са сурови и неосолени!

Вижте как да направите сами хранилка от стара бутилка 
на www.bspb.org/campaigns

Изтеглете приложението за смартфони  
SmartBirds, за да разпознавате птиците  
на вашата хранилка – www.SmartBirds.org

Снимка Ц. НешеваСнимка Й. Христов

Снимка С. Николов
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редакционно

Много доброжелатели чрез БДЗП подпомагат опазването на птиците и българската природа. Благодарим на нашите членове, доброволци и симпатизанти, без 
които усилията ни биха били безрезултатни!

Най-сърдечни благодарности на донорите, дарителите и постоянните партньори, които продължават да ни подкрепят: African Bird Club, BirdLife International, 
FERN, Little Owl, Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, The European Nature Trust, Vulture Conservation Foundation, Whitley Fund for Nature, Архите-
ктурно студио Фекта, Барбара Крос, Глобален екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие, Дейвид Броудли, ДПП Персина, Европейска асоциация 
на зоопарковете и аквариумите (EAZA), Едуард Кийбъл, Кока-Кола ХБК България, Кралско дружество за защита на птиците/ BirdLife Великобритания (RSPB), 
Майкъл Робъртс, Министерство на околната среда и водите, Оперативна програма Околна среда (2007–2013), Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния–България (2007–2013), Национален диагностичен научноизследователски ветери-
нарномедицински институт, Невил Джоунс, Община Шабла, Програма Life+ на Европейския съюз, Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, 
Програма Европа на Столична община, Фонд за подкрепа на НПО в България, ФМ на ЕИП 2004-2009 г., Фондация „А.Г. Левентис“, Фондация Америка за Бъл-
гария, Фондация Помощ за благотворителността в България, Наградата за полеви изследвания Майк Мадърс, VIVACOM ART Hall, както и на всички останали, 
които отделиха средства, за да помогнат за опазването на българската природа.

Благодарим на членовете на редколегията и авторите на текстове и снимки за сп. „За птиците“. 

снеЖни овесарки в района  
на дуранкулашкото еЗеро
В началото на декември 2012 Радослав Молдовански от екипа на БДЗП по 
проект „Сигурни зимовища за червеногушата гъска“ наблюдава ято от 8 
снежни овесарки. По-късно и други членове на екипа успяха да се насла-
дят на тези редки зимни гости, които не всяка година посещават нашата 
страна. Това е и най-голямата численост на вида, установявана у нас.

Гнездовият ареал на снежната овесарка обхваща северните райони на 
Скандинавския полуостров, Исландия, острови в Северния ледовит оке-
ан и др. Обичайните му зимовища са в районите на южното Скандинавие, 
Балтийско море и Средна Европа на изток до Каспийско море. Обикнове-
но очакванията за среща с тази рядка овесарка са свързани със студени 
зими, сняг и силни ветрове, когато отделни птици могат да се появат и 
у нас. Ето че и при сравнително хубаво време в началото на зимата този 
мигрант от далечния север може да се види.               марина георгиева

моите приятели враБчетата 
Птиците са мои приятели. Те винаги са край мен и ме веселят с песните си. Много обичам да 
ги наблюдавам и да ги търся сред листата на дърветата. Когато ми е тъжно, винаги поглеж-
дам към небето и се понасям мислено на крилете им. Освен добри приятели, с птиците сме 
и съседи. На стряхата ми има три лястовичи гнезда. 
Според мен приятелите трябва да си помагат, когато могат. През зимата видях как враб-
четата мръзнат и се опитват да клъвнат от замръзналите съсухрени плодове, останали по 
дърветата. Започнах да слагам трохи и пшеница на терасата. Скоро приятелите ми свикнаха с 
всекидневната храна, но и си оставаха недоверчиви, отлитаха, щом ме видеха на прозореца. 
След дълго дебнене успях да направя няколко снимки. И през пролетта продължиха да идват 
да си похапват на терасата ми. Надявам се, че лястовичките също ще оценят качествата на 
моя „ресторант“.

мария гаралова, 16 г., гр. Ракитово

In memoriam
На 21 май 2012 г. българската орнитология загуби един от най-талантливите си изследо-
ватели – Тони Тинчов. Изключителният му талант пролича още при разработването на 
дипломната му работа, посветена на гнездящите в София бързолети. Многото трудности 
пред изследването на тези видове бяха преодолени като на шега от Тони, който откри 
за тях факти, далеч надхвърлящи изискванията за една дипломна работа. После в поле-
зрението на талантливия изследовател попадна един „лесен“ вид – кукувицата, чиито 
биологични „странности“ бяха подложени на удивително задълбочена еволюционно-ето-
логична „дисекция“. Резултатите от нея буквално заляха с публикации най-престижните 
световни научни списания. Направени бяха удивителни открития за връзката между про-
мяната на климата, сроковете на мътене на пойните птици гостоприемници и реакциите 
на кукувицата, когато при завръщането си от юг намира малки в гнездата, в които би 
трябвало по това време да има яйца. Невероятният талант на Тони не го направи единак 
и той съумя максимално пълно да реализира способностите си като член на солиден меж-
дународен научен екип.
Приносът на Тони и за БДЗП е забележителен – и не само като талантлив изследовател, 
събрал безценни данни за програмата за ОВМ, за Натура 2000, за МОВП, картирал за Ат-
ласа на гнездящите птици големи райони в Дунавската равнина и изследвал приоритет-
ни за нашата организация видове като къдроглавия пеликан, червеноногата ветрушка, 
ливадния дърдавец. Тони беше първият, който започна да организира местната структу-
ра на БДЗП в Козлодуй и насочи и други хора от този регион към природозащитната идея и дейност.
Всяка подобна загуба оставя дълбока пустота. Но какво означава това, може да се разбере само когато вече ги няма 
хора като Тони...                                                                                                                                           „За птиците“

Птици През бинокъл

Снимка Д. Митев
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Разходката на чичо Туичър продължава из западна България. В бинокъла му тук са се 
появили жълтоглавото кралче, една от най-малките български птици; среща се в 
иглолистните гори, но е доста свенливо и чичо Туичър има голям късмет, че го е видял. 
Калугерицата е чест гост по нивите край реки и блата – разхожда се важно-важно 
и търси насекоми и безгръбначни. Опашката на бялата стърчиопашка…стърчи и 
трепка нагоре-надолу, а скалолазката – познай! – лази по скалите като същински 

алпинист! Изрежи птичките отдолу и намери местата им на 
картата!
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